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Sovietai „susekė" 
Vakarų bankų sąmokslą 

Ministerio pirmininko aiškinimai 

M a s k v a . — Reuterio pra
nešimu, Sovietų ministeris pir
mininkas Valentin Pavlov pa
sakė, jog Kremliaus konfiska
vimas arba išėmimas iš apy
vartos rublių banknotų buvo pa
darytas todėl, kad norėta suar
dyti Vakarų bankų sąmokslą 
nuversti Sovietų vyriausybei, 
superkant bilijonus rublių, kad 
tuo būdu pasidarytų nepastovi 
ekonomija. Gorbačiovas laiku 
tam sąmokslui pastojęs kelią, 
sakė jis Maskvos laikraščiui 
„Trud", kaip naują sensaciją 
apginti Sovietų vyriausybei, 
kurios populiarumas žmonių 
tarpe dar labiau sumažėjo po to, 
kai buvo panaikinti 50 ir 100 
rublių banknotai. Tai buvę 
būtina, nes užsienio finansi
ninkų konspiracija prieš So
vietų Sąjungą išaiškėjusi pa
čiam Gorbačiovui. Ypač čia 
pasižymėję Kanados, Austrijos 
ir Šveicarijos bankininkai. Pra
ėjusiais metais Sovietų vyriau
sybė atspausdino 96 bilijonus 
naujų rublių išlyginti Centro 
biudžetui. Kanados bankininkai 
tuoj paneigė tą pranešimą, pa
vadindami „nauja nesąmone". 

Neį t ikė t inas a i šk in imas 
V a l e n t i n Pavlov, buvęs 

Finansų ministeriu, Gorbačiovo 

buvo paskirtas Sovietų minis
teriu pirmininku. Jis žurna
listams pasakojo, jog didelės 
sumos Sovietų pinigų, daugiau
sia didžiųjų sumų banknotuose, 
bu-o užsienio bankuose ir Va
karuose buvo pasiruošta juos 
įvežti j Sovietų ekonomiją, kad 
tai iššauktų masinę infliaciją ir 
ekonominį sugriuvimą. Tokie 
dalykai yra vykdomi daug kur 
pasaulyje, sako Pavlov, kai 
norima pakeisti politinę sistemą 
ir nuversti nepatinkamą vadą. 
Bet šitas vakariečių planas 
buvęs greitai susektas. „Aš 
galiu jus užtikrinti, jog ne tik 
dienos bet ir valandos buvo 
svarbu šiame reikale . Mes 
turime viską laikyti paslaptyje 
ir veikti kaip galima geriausiai. 
Istorija mus teis", — aiškino jis 
savo spaudos konferenicjoje. 

Paklaustas, o kaip Vakarų 
bankai galėjo įsigyti tokias 
dideles sumas rublių, Pavlov 
atsakė: „Aš neturiu teisės tai ir 
daugel į k i tų dalykų jums 
atskleisti, nes finansinis karas, 
kuris mums paskelbtas, tebe
vyksta. O karas yra karas" . 

Tačiau vėliau Viktor Gruško, 
kuris yra KGB naujas virši
ninko pavaduotojas, pasakė 
nieko nežinąs apie tokį vaka
riečių planą. 

Sovietai peikia Ameriką 
VV'ashingtonas. (AP) — Busho 

administracija, atsidūrusi tarsi 
žiūrovo kėdėje, pagyrė naujus 
Sovietų Sąjungos diplomatinius 
žygius pabaigti karui su Iraku. 

Prez. Bushas su savo patarė
jais jaučiasi esą pasiaiškinimo 
pozicijoje, kad bombardavimai 
vyksta civilių žmonių gyvena
mose vietose, nors Irako prez. 
Husseinas gali specialiai juos 
naudoti kaip priedangą ir pas
kui pasauliui sakyti, kad ameri
kiečiai žudo civilius I rako 
gyventojus. Sovietų vyriausybės 
atstovas pasakė, jog amerikiečiai 
blogai daro puldami savo lėktu
vais civilius žmones. Gorbačio
vas pradėjo vadovauti diploma
tinėm pstangom užbaigti karą. 
Kai Irako Užsienio reikalų 
ministeris vyksta į Maskvą, 
kurioje bus ir Europos Bend
ruomenės diplomatai, Amerikos 
pareigūnai sako, jog per anksti 
ką nors sakyti dėl tų žygių. 

Rusija prieš kainų 
kėlimą 

M a s k v a . — Reuterio žinių 
pranešimu, Rusijos parlamen
tarai atmetė Kremliaus siūlymą 
pakelti kainas maistui ir kas
dien vartojamoms prekėms. Ru
sijos Informacijos ministeris M. 
Poltoranin sako, jog kainos bus 
padidintos dvigubai ar daugiau 
ir pagal Kremliaus nutarimą jos 
turi įsigalioti kovo 1 d. Jis spėja, 
kad tai iššauks streikus ir pro
testus visoje Sovietų Sąjungoje. 
Sovietų kainos d i rb t i na i 
nustatytos buvo per dešimt
mečius ir vyriausybė skirdavo 
viso savo biudžeto daugiau kaip 
trečdalį apmokėti visada susi
dariusiam kainų skir tumui. 
Rusijos parlamentas tuos rei
kalus svarstė uždaroje sesijoje, 
bet deputatai papasakojo, kad 
Kremlius nutaręs pieno kainą 
pakelti 13C>?:, kasdieninėms 
prekėms 7 5 ^ , o už keliones 
lėktuvais 80<55-. 

Gorbačiovas pasakė Kuwaito 
Užsienio reikalų ministeriui, 
kad „laikas yra pribrendęs, kad 
mes ką nors veiktume". 

Valstybės sekretorius James 
Baker gavo raštu pranešimą 
apie Maskvos pas iun t in io 
Primakovo misiją Irake, tačiau 
turinio neskelbiama. Bet jau
čiamas Sovietų traukimasis nuo 
amerikiečių pastangų. Maskva 
pakvietė atvykti ir būsimuosius 
Europos Bendruomenės pir
mininkus ir užsienio reikalų 
ministerius, kai pirmadienį ten 
buvo Irako ministeris. Europos 
Bendruomenei kas mėnesį pir
mininkauja vis kitos valstybės 
ministeris pirmininkas. 

Viešumoje Busho pareigūnai 
giria Sovietų pastangas, tačiau 
privačiai esą nepatenkinti tokia 
Sovietų laikysena. 

— Prez. Busho vyriausybė 
paprašė Kongresą skirti 15 
bilijonų dolerių padengti papil
domoms išlaidoms karui su 
Iraku. 

— P a s t o r i a u s Jesse Jackson 
atvaizdas bus spausdinamas ant 
pašto atvirukų. 

Europos Bendruomenė 
teiks paramą 

Vakarai nori pasitikėti Gorbačiovu 

Du Amerikos karo vadai — Jungtinio štabo viršiniakas gen. Colin L. Powell ir sąjungininkų 
karo vadas Saudi Arabijoje gen. Norman Schwarzkopf aptaria Irako karo reikalus, kai ten 
lankėsi kariuomenės vadai iš Washingtono. JAV karo pajėgos pasiruošusios pradėti bet kada 
pėstininkų kovas Kuwaito teritorijoje. 

Prez. Bushas atsakė 
Kremliui 

Sovietų planas įsistiprinti 
Washingtonas . Vasario 19 d. 

— Šiandien, n e s k e l b d a m a s 
Maskvos pasiūlyto plano turinio 
Irakui dėl pasitraukimo iš Ku-
waito, prez. Bushas pasakė, kad 
tai toli nuo tikrovės, kad galėtų 
sulaikyti karo veiksmus prieš 
Iraką. 

Bet prezidentas neatmetė to 
Maskvos pasiūlymo ir pasiuntė 
prez. Gorbačiovui savo atsaky
mą. Bagdadas d a r v i e ša i 
neatsakė į Gorbačiovo siūlymą, 
bet Irako Užsienio reikalų mi
nisteris turėjo grįžti į Maskvą 
su pranešimu. Irano prezidentas 
Rafsanjani pareiškė, kad Irakas 
jau yra pasiruošęs be sąlygų 
pasitraukti iš Kuwaito. Gorba
čiovas tą savo planą įteikė Irako 
Užsienio reikalų ministeriui 
Tariąue Aziz praėjusį pirma
dienį, kuris tuoj išvyko atgal į 
Bagdadą, pakeliui sustodamas 
Teherane. Trečiadienį jis turėjo 
būti Maskvoje su Irako atsa
kymu. Teherano radijas prane
šė, kad jis vėl sustos Irane pain
formuoti apie tų įvykių eigą. 

B u s h o p r o b l e m a 
Washingtone politinių įvykių 

nagrinėtojai teigia, jog Sovietų 

taikos planas pastatė preziden
tą Bushą į keblią padėtį: laimėti 
karą su I raku , ar sutikti su 
dabar vykstančiu diplomatiniu 
planu, kad Irakas pasitrauktų 
iš Kuwaito ir leistų prezidentui 
Husseinui išsilaikyti politiškai 
su savo vyriausybe. Jei Hus
seinas sutiks su Sovietų pasiū
lymu, tai Amerikai bus tikrai 
didelė problema. Cr?\riet?; šiuo 
būdu pasižada išlaikyti Iraką, 
savo ilgametį partnerį, šiame 
kare nieko neprisidėję. Prez. 
Bushas nuo pat pradžios paža
dėjo arba kariškai sunaikinti 
Husseiną, arba politiškai jį 
nuvertinti , kad jis pasitrauktų 
iš Kuvvaito be sąlygų. Sovietų 
planas, atrodo, leistų Husseinui 
pasilikti valdžioje: jis vėl būtų 
pavojingu vadu ir dominuotų 
pasi tarimams po karo tame 
regione, o arabų pasaulyje taptų 
niekada nenugalėtu vadu. 

Je i I rakas sutiktų su Gorba
čiovo p l a n u , Sovietai įgy
vendintų seną planą įsistiprinti 
kokiu nors būdu tame regione 
ir vėliau dalyvauti taikos kon
ferencijoje Vidurio Rytų klausi
mais. 

Sirija palankesnė Izraeliui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— PLB p i rmin inkas dr. 
Vytautas Bieliauskas buvo 
nuskridęs į Londoną ir ten 
turėjo pasitarimus su Lietuvos 
Respublikos reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu. Vėliau jie 
abu aplankė Lietuvos atstovą 
Britanijoje dr. Vincą Balicką. 

— „Logos" žurnalas, ėjęs ne
priklausomoje Lietuvoje nuo 
1921 metų, vėl pradėtas leisti. 

— Olandijos delegacija lankė
si Lietuvoje ir pažadėjo padėti 
atstatyti žemės ūkį, kuris, jų 
nuomone, yra atsilikęs nei 
mažiau nei daugiau kaip 100 
metų nuo moderniojo pasaulio 
sistemos. 

— Rygoje esama maždaug 
200.000 rusų įvairaus perso
nalo, dirbančio valdžios 
įstaigose. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris A. Bessmertnyk 
spaudos konferencijoje Mask
voje atsiliepė į prezidento Busho 
pasakymą, kad Sovietų planas 
baigti karui su Iraku Amerikai 
šiuo metu yra nepriimtinas, 
kuris buvo įteiktas Irako užsie
nio reikalų minis ter iui . 
Bessmertnyk atsakė, kad tai 
yra Irako ir Sovietų reikalas ir 
Bushas negali jo nei paneigti 
nei priimti. Tai ne Amerikos 
reikalas. 

Pa ryž ius . — Manydami, kad 
galės pas tūmėt i Maskvą į 
pasitarimų eigą su Pabaltijo 
respublikomis, Europos Bend
ruomenės užsienio reikalų mi-
nisteriai antradienį signalizavo, 
kad galėtų tuoj pat patvirtinti 
560 milijonų paramą, kuri yra 
sulaikyta dėl Sovietų karinio 
smurto veiksmų Lietuvoje ir 
Latvijoje, praneša prancūzų 
žinių agentūra. 

Po pasitarimo Liuksemburge 
užsienio reikalų ministeriai 
savo išleistame pareiškime rašo, 
jog Europos Bendruomenės vyk
domajai komisijai įsakyta at
naujinti paruošiamuosius dar
bus maisto ir techninei paramai 
gauti;pasirašf-.nt paskolos lakš
tus . Sprendimas bus padarytas 
tada, kai kovo 4 d. susirinks šie 
ministeriai savo kitame pasi
tarime. 

Atnauj inta p a r a m a 
Šie reikalai iš naujo iškilo, kai 

praėjusį savaitgalį Italijos, 
Liuksemburgo ir Olandijos 
ministeriai tarėsi Maskvoje su 
Gorbačiovu. „Gorbačiovas pa
sakė, jog jis tęs pradėtų reformų 
eigą, nežiūrint, kad jis kartais 
turi daryti aplinkinius ėjimus", 
pasakė Liuksemburgo ministe
ris Jacąues Poos po minėto pa
sitarimo. Sovietų vadas jiems 
pasakęs jog jo kraštui reikią 

Nužudytas laisvės 
kovotojų vadas 

M a n a g v a . (Reuters) — 
Nikaragvos kairiųjų sąjūdis — 
Sandinistų Frontas buvo apkal
tintas Contras karo vado Enri-
que Bermudez, Nikaragvos 
laisvės kovotojų įsteigėjo, 
nužudymu. J i s 8 me tus 
vadovavo Contrams, kol san-
dinistai sutiko nutraukti kovas 
ir pradėti derybas. Kai tik j is 
buvo nušautas viešbučio au
tomobilių aikštėje, buvo pa
skambinta radijo stočiai ir pa
sakyta, kad įvyko „teisingumo 
aktas už tūkstančius žuvusių 
sandinistų civilinio karo metu". 
Prezidentė Violeta Barrios de 
Chamorro įsakė pradėti inves-
tigaciją. Jo laidotuvių šv. Mišias 
koncelebravo Nikaragvos kardi
nolas Miguel Obando y Bravo. 

daugiau laiko, kad išrištų visas 
problemas. 

Strasbourge Europos Parla
mento biudžeto komitetas pat
virtino vieno bilijono paramą 
maisto produkta is Sovietų 
Sąjungai, tačiau, protestuo
damas prieš Maskvos riaušes 
Pabaltijo respublikose, sulaikė. 
EB parlamentą sudaro 518 na
rių; numatoma, kad šį ketvir
tadienį klausimas bus iš naujo 
aptariamas ir galima laukti 
nutarimo vėl vykdyti anksčiau 
nutartą planą, pasitikint Gor
bačiovu. 

Landsberg is l iko 
ne išk lausytas 

Šitokia įvykių eiga Liuk
semburge ir Strasbourge nuvy
lė Lietuvos prezidentą Vytautą 
Landsbergį, kuris šią savaitę 
prašė Europos Bendruomenę 
neatšaukti tų sankcijų, kol 
Maskva tikrai .neduos pažado 
nebenaudoti daugiau karinės 
jėgos Pabaltijo respublikose. 

Pranešama, jog, nežiūrint, 
kad Sovietų daliniai nužudė 17 
žmonių Lietuvoje ir 5 Latvijoje, 
Vakarų vyriausybės norinčios 
tęsti paramą Gorbačiovui ne tik 
dėl to. kad Maskva yra sąjungi
ninkė karo reikaluose su Iraku, 
bet ir dėl to, kad padrąsintų 
Maskvą daryti reformas. Minis
te r ia i p r i t a r ė Gorbačiovo 
pastangoms pabaigti karą su 
Iraku, nežiūrint, kad Washing-
tonas mano Sovietų planą esant 
toli nuo to, kas nutarta Jung
tinių Tautų rezoliucijomis. 

Taip pat buvo pritarta Gor
bačiovo vidaus reformoms. „Mes 
suprantame, kad Gorbačiovas 
tvirtai nori tęsti perestroikos 
politiką", pasakė Prancūzijos 
Užsienio reikalų ministeris 
Roland Durnas, o Britanijos 
Užsienio ministeris Douglas 
Hurd pridėjo: „Mes stipriai 
palaikome Gorbačiovą reforma
torių". 

Bet savo pareiškime 12 vals
tybių ministeriai pareiškė, jog 
jie seks įvykius Pabalt i jo 
valstybėse visu kruopštumu, 
tikėdami, kad prasidės derybos. 
Ypač Belgijos Užsienio reikalų 
ministeris Mark Eyskens ak
centavo, kad Pabaltijo krizė 
būtų teigiamai sprendžiama. 

Septynioliktoji auka 
Vilnius. — Čia trumposiomis 

bangomis Vilniaus radijo laida 
pranešė, jog iš kelių šimtų 
sužeistųjų prie Lietuvos televizi
jos bokšto sausio 13-sios naktį 
trys jaunuoliai kentėjo nuo 
sprogstančiųjų skeveldromis 
šovinių ligoninėje, kuriems 
išdraskyt i v idaus organai . 
Dviems iš jų mirties pavojus 
esąs praėjęs ir jie jau atsigauna 
daktarų priežiūroje. Tačiau 
vienas iš jų — Vytautas Kance-
vičius mirė sausio 18-osios rytą. 
Sprogstamoji kulka perėjo per jo 
liemenį ir jo viduriai buvo labai 
sužaloti. Tai 17-oji Sovietų 
kareivių, Gorbačiovo atsiųstų į 
Vilnių, auka. 

Damascus . — AP žinių agen
tūra skelbia, jog Sirija yra pasi
ruošusi pripažinti Izraelio teisę 
egzistuoti, kai bus aptariami po 
karo Vidurio Rytų taikos klau
simai, bet palestiniečių reikalas 
turįs būti pirmoje vietoje, pasa
kė Vokietijos Užsienio reikalų 
ministeris Hans Dietrich Gen-
scher, kuris apsilankė Sirijoje. 
Jis tai pasakė po to, kai baigė 
pasitarimus su Sirijos vyriau-

Paskirta dailės 
premija 

Savo posėdyje dailės premijos 
skyrimo Jury komisija, suside
danti iš pirmininkės Dalios Šle-
nienės ir narių — Ados Sutku
vienės, Ramojaus Moziliausko, 
Vytauto Igno ir Algio Trinkūno 
vienbalsiai išrinko dailės premi
jai Algimantą Kezį. 

JAV LB Kultūros taryba pre
miją įteiks Muzikos šventės 
metu gegužės 18 d. Jaun imo 
centre. 

Premijos mecenatas y ra Lie
tuvių Fondas. 

sybe. Tačiau išleistame Sirijos 
prezidento Hafez Assado pareiš
kime nėra dideliu pasikeitimų 
Sirijos politikoje, nes pakar
tojama, kad palaiko 1973 metų 
Jungt inių Tautu rezoliuciją, 
reikalaujančią Izraelį pasi
t r a u k t i iš okupuotų arabų 
žemių. Sirija esanti už taiką 
Vidurio Rytų regione pagal 
Jungtinių Tautų priimtas rezo
liucijas. J i iki šio! nepripažįsta 
Izraelio ir yra nu< pat Izraelio 
įsteigimo 1948 m prieš jį nusis
tačiusi. 

P r a š o 10 bilijonų 
Beveik tuo pačta metu Izra

elio vyriausybė pranešė, jog 
s t a ty s 12,000 naujų namų 
okupuotose žemėse žydams, 
ku r i e a tvyksta iš Sovietų 
Sąjungos. Izraelio vyriausybė 
paprašė iš Wisningtono 10 
bilijonų doleriu paskolos, nors 
praėjusiais metais sakė, kad 
atvykusių žydu r.eapgyvendins 
tose užimtose srityse. Maždaug 
90,000 žydų ateivių dabar jau 
gyvena Vakarų Kranto ir Gazos 
srityse. 

Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl 
prekybinio, ekonominio, techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo 1991 1995 metais. Susitarimą 
gruodžio 19 d pasirašė Lietuvos Respublikos ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, o 
Moldavos Respublikos vardu — ministeris pirmininkas Mirča Drukas. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas 
pasakė deputatams, jog visi 
laikraščiai, televizijos ir radijo 
stotys turi reikšti „visuomenės 
pažiūras, bet ne kai kurių poli
tinių grupių pažiūras, todėl 
reikia įstatymo, kuris visa tai 
kont ro l iuo tų" . Liberalinė 
spauda rašanti net apie tokius 
dalykus, kaip kad kai kurių 
„ekstremistų" norą atsiskirti iš 
sąjungos. 

— Kremliuje, kai Gorbačio
vas pasiūlė suvaržyti spaudą ir 
galbūt atšaukti tą spaudos 
laisvės įstatymą, tai deputatai 
275 balsais pritarė, jog reikia 
paruošt i naujas t a i syk le s 
spaudai ir kitoms informacijos 
priemonėms, kad būtų išlaiky
tas „objektyvumas". Prieš tą 
pasiūlymą balsavo 32 deputatai, 
o 30 deputatų susilaikė nuo 
balsavimo. 

KALENDORIUS 

Vasa r io 21 d.: Kęstutis, 
Eleonora. Feliksas. Žemyna. 

Vasario 22 d.: Maksimijonas, 
Margarita. Darvydas, Gintaute. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:30. 
Temperatūra dieną 47 L, 

naktį 34 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. vasario mėn. 21 d. 

DEMONSTRACIJOS, 
REZOLIUCIJA IR NAUJI 

PAREIGŪNAI 

Daugiau negu 250 asmenų va
sario 16 d. demonstravo Grand 
Rapids mieste prie viešbučio, ku
riame vyko Michigano valsti
jos Respublikonų partijos me
tinis suvažiavimas. Miesto dien
raštis spalvotas demonstracijų 
nuotraukas ir jų aprašymą 
spausdino pirmajame puslapyje. 
Demonstracijų vaizdus ir pokal
bius su jų dalyviais rodė ir vie
tinės TV stotys. 

Iš suvažiavimo atėję demonst
racijose kalbėjo kongresmanai 
Fred Upton (4-to distrikto) ir 
Paul Henry (5-to distrikto). 
Suvažiavime buvo pr i imta 
rezoliucija, skatinanti Michi
gano respubl ikonus r emt i 
Kongreso pastangas siekiančias 
Lietuvą. Latviją ir Estiją pri
pažinti nepriklausomomis ir sa
varankiškomis valstybėmis. 
Rezoliucijos iniciatorė buvo 
Eleonora Grigaitienė, susilau
kusi nuoširdžios paramos iš An
driaus Anužio. Michigano Res
publikonų partijos ketvirto vi
cepirmininko. 

Suvažiavime buvo išrinkta 
nauja Michigano valstijos Res
publikonų partijos vadovybė, 
kurion išrinkti ir šie lietuviai: 
Ryan Ambrozai t is , 3-as 
vicepirm. jaunimo reikalams, ir 
Jonas Urbonas, 4-as vicepirm. 
tautybių reikalams. Į centrinį 
komitetą išr inktas Saulius 
Anužis. 

Suvažiavimo metu „Lietu
viškos melodijos" į rašė 
pasikalbėjimus su kongres-
manais: Guy Vander Jagt (10 
distr.), Paul Henry (5 distr.) ir 
Carl Purcell (2 distr.) bei atsto
vų rūmų mažumos pirm. Paul 
Hillegonds. Įrašyti buvo ir de
monstracijų dalyvių Lino 
Mikulionio, Gyčio Mikulionio ir 
Vytauto Jonaičio įspūdžiai. 
Pasikalbėjimai buvo perduoti 
vasario 19 d. „Lietuviškų melo
dijų" laidoje. 

DR. D. BAJORŪNAITĖS 
ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE 

Dr. Daiva Bajorūnaitė lydėjo 
AmeriCares šalpos organiza
cijos vaistų siuntą Lietuvai. 
Buvo nugabenta 44.000 svarų, 
3.4 milijonų dolerių vertės, 
vaistų siunta. Dr. Bajorūnaitė 
vasario 17 d., per 12-ka savo 
Lietuvoje viešnagės valandų, 
pasimatė su Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. Vytautu Lands
bergiu, aplankė klinikas ir susi
tiko su Kruvinąjį sekmadienį 
sužeistaisiais, esančiais Raudo
nojo Kryžiaus l igoninėje, 
Vilniuje. Jos įspūdžiai vasario 
19 d. buvo perduoti „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės lai
doje. Dr. D. Bajorūnaitė yra 
buvusi aktyvi ateitininkė Det
roite. 1971 m. baigė Michigano 
Universiteto medicinos fakul
tetą. Dabar dirba New Yorke, 
Memorial Sloan Kettering ligo
ninėje. 

PENKTADIENIO 
PROGRAMOJE 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vasario 15 dienos 
laidoje Algis Lapšys perdavė 
Vasario 16-tos minėjimą. Pro
gramoje dalyvavo ir Sv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas, kuris gavėnios 
penktad ien ių p rogramose 
kalbės gavėnios tema. Šie 
pokalbiai skiriami ypač klausy
tojams, kurie dėl amžiaus ar 
sveikatos negali lankyti savo 
šventovių. 

KAZIUKO MUGE 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
Kaziuko mugė sekmadienį, 
kovo 3 d., vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Laimėjimams 
skirtas dovanas prašoma įteikti 
skau tų ir skaučių vado-
vams,-ėms. Skautai,-ės ir tėvų 
komitetas visus kviečia aplan
kyti Kaziuko mugę. 

BLYNU PUSRYČIAI 

Šv. Antano parapijos ka
vinėje sekmadienį, vasario 24 
d., bus kepami obuoliniai 
blynai. Šeimininkės kviečia 
visus po 10:30 šv. Mišių atvykti 
į kavinę ir gardžiai papus-
rvčiauti. 

Juozas Kinčius „Švyturio" jūrų šaulių kuopos dovaną įteikia 65 m. amžiaus sukaktį švenčian
čiam Mykolui Abariui, LŠST centro vald> oo> pirmininkui. Jo dešinėje — Onutė Selenienė, Onutė 
Abarienė ir „Švyturio" j . šaulių kuopos p:rrr.. Bronius Valiukėnas. 

Nuotr B. T e l y č ė n o 

SUSITIKIMAS SU 
SEN. C. LEVIN 

Vasario 13 dieną JAV sena
torius Carl Levin susitiko su 
Detroito Pabaltiečių komiteto 
nariais. Lietuviams atstovavo 
dr. Algis Barauskas, Linas Ba
rauskas, adv. Kęstutis Miškinis 
ir Robert Boris. Senatorius 
prižadėjo ir toliau remti Pabalti
jo kraštų pastangas, siekiant 
savo nepriklausomybės. 

JŪRŲ ŠAULIU 
SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
susirinkimas vasario 10 d. vyko 
Sv. Antano parapijos patalpose. 
Po valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimų buvo perrinkta 
dabartinė valdyba: pirmininkas 
Bronius Valiukėnas, vicepirm. 
Juozas Kinčius, sekretorius Ro
mas Macionis, iždininkas Albi
nas Grigaitis, renginių vadovai 
Algis Macionis ir Vacius Sluš-
nys, Kultūros reikalų vadovas 
Stasys Sližys, „Pilėnų" sto
vyklos administratorius Balys 
Telyčėnas, administracijos pa
dėjėjas Antanas Vait iekus, 
„Pilėnų" stovyklos vadovas 
Antanas Siurkus, kuopos mo
terų vadovė Ona Selenienė. 
Moterų vadovės padėjėjos: Ste
fanija Telyčėnienė, Zofija 
Sirutienė, Salomėja Grigai
tienė, Ona Abarienė ir Elena 
Braziūnienė. Kapelionas kun. 
Kazimieras Simaitis. Susirin
kimas nutarė pasiųsti 200 dol. 
auką Lietuvos „Caritui". Susi
rinkimas baigtas tautos himnu. 
Po sus i r inkimo vyko šei
myniškos vaišės. 

lm 

JAV LB XIII-SIOS 
TARYBOS RINKIMAI 

Sudarytos rinkinių komisijos 

Michigano apygardos rin
kimų komisijai vadovauja 
Jurgis Ribinskas. Nariai — 
Juozas Orentas ir Benediktas 
Neverauskas. Komisijos adresas 
- Jurgis Ribinskas, 7600 Nan-
kin Blvd., Apt. No. 510, 
West land, MI 48185. Tel. 
313-421-8133. 

Detroito apylinkės rinkimų 
komisijai vadovauja Antanas 
Janušis — pirmininkas. Nariai 
— Algimantas Bražėnas, Stasys 
Pikūnas, Vladas Simutis ir Ed
vardas Skiotys. Komisijos 
adresas — Antanas Janušis, 
16778 Rougeway, Livonia, MI 
48154. Tel. 313-421-4696. 

JAV LB XIII-sios Tarybos 
r ink ima i vyks 1991 metų 
gegužės 4-5 ir 11-12 dienomis. 
Kandidatų į Tarybą siūlymas 
baigiasi kovo 1-mą, pašto ant-
spaudos data. Kandidatai pri

statomi apygardų komisijoms, 
asmeniškai arba paštu. Kandi
datą ar kandidatus į JAV LB 
Tarybą JAV LB apygardos 
rinkimų komisijai gali siūlyti 
ne mažiau kaip dešimt tos JAV 
LB apygardos ribose registruotų 
lietuvių. Kandidatai siūlomi 
raštu. Prie siūlomojo rašto 
jungiamas kandidato pasira
šytas sutikimas kandidatuoti ir 
adresas. 

Vyriausia Rinkimų komisi
ja yra sudaryta Clevelande. 
Komisijos pirmininkas Pranas 
Joga, 85 House Drive, Akron, 
OH 44319. Tel. 216-644-6314. 
Nariai: Juozas Biliūnas ir Jonas 
Kazlauskas. 

MINĖSIME KOVO 
VIENUOLIKTĄJA 

1990 metais kovo 11 naujai ir 
demokratiškai išrinkta Lietu
vos Aukščiausioji Taryba. 
susirinkusi pirmame posėdyje, 
vienu iš pirmųjų savo nutarimų 
paskelbė atstatanti Lietuvos ne
priklausomybę. 

Detroitiečių būrelis, susirinkę 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos Kultūros centre, nekan
triai laukėm to paskelbimo ir 
sutikom jį su džiaugsmo ašaro
mis akyse, bet ir su abejone, ar 
sovietų komunistai, vadovau
jami Gorbačiovo,tiek pasikeitė, 
kad savo grobį taip lengvai 
paleistų iš savo nagų. Mūsų 
būkštavimai. kad komunistai 
taip lengvai neatsisakys savo 
vergų, pildosi: vėl liejasi ne
kaltų lietuvių kraujas. 

Kovo 11-tos metines Detroite 
paminėsim kovo 10 d. Lietuvių 
Bendruomenės organizuojama
me minėjime. Pradėsime pamal
domis 10:30 vai. ryto. Dievo Ap
vaizdos l ie tuvių parapijos 
šventovėje. Šv. Mišios bus auko
jamos už Lietuvą ir naująsias jos 
aukas dėl jos laisvės. Organiza
cijos Mišiose ir minėjime kvie
čiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis. 

Minėjimo akademija vyks 
Kultūros centre. Pradžia 12 vai. 
Kalbėtojais sutiko būti JAV 
kongresmenas Wil l iam S. 
Broomfield, kuris jau daugelį 
metų Kongrese kėlė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimus savo pasisakymais, 
rezoliucijomis. Ypač aktyviai 
reiškiasi dabartiniu metu. Mi
nėjime kalbės ir Stasys Lozorai
t is , Lie tuvos Respublikos 
atstovas pr ie Šv. Sosto ir 
Washingtone. 

Minėjimą organizuoti LB 
valdyba pasikvietė visą būrį 
talkininkų: Liudą Rugienienę, 
Algį Rugienių, J an iną ir 
Narimantą Udrius , Danutę 
Pet ronienę, Romą ir Vitą 
Petruševičius, Giną ir Ipolitą 
J a n u š i u s , J u r i n ą ir Vytą 
Rugienius, Benediktą Neve-
rauską, Praną Zaranką, Nijolę 
ir Algį Če rekus , Arvydą 
Lukoševičių, Taurą Underienę, 
Danutę Jankienę, Robert Boris. 
Kęstutį Miškinį ir kitus. Jiems 
vadovauja Jonas Urbonas, val

dybos vicepirmininkas politinei 
akcijai. 

Visi kviečiami minėjime daly
vau t i ir parodyti savo 
solidarumą Lietuvių tautai 
kovoje už pūna jos nepriklau
somybės atstatymą. 

AUKŲ VAJUS LB VEIKLAI 
PAREMTI 

Vasario 16 proga aukų vajui 
Lietuvių Bendruomenės veiklai 
paremti Detroito apylinkėje 
vadovauja valdybos iždininkas 
Algimantas Bražėnas. Aukas 
galima įteikti prie lietuviškų 
parapijų: Sv. Antano — Vytau
tui Kutkui. Dievo Apvaizdos — 
Juozui Matekūnui, Algimantui 
Bražėnui ir kitiems aukų rinkė
jams: Vytui Petruliui, Albinui 
Grigaičiui. Antanui Janušiui ir 
Vaciui Lėliui. 

Jonas Urbonas 
PAMINĖTA 

VASARIO 16-TOJI 

Švęsdami Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą, Det
roito lietuviai gausiai susibūrė 
į Dievo Apvaizdos parapiją. 
Pilnutėlė bažnyčia, jaunimas su 
organizacijų vėliavomis, pamal
dų metų giedamos giesmės ir 
kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus 
pamokslas giliai palietė širdis, 
trokštančias Lietuvai laisvės. 

Tiesą negal ima uždaryti 
kalėjime, — kalbėjo pamoksli
ninkas. Tai įrodė pasauliui 
okupanto terorizuojamas lie
tuvis, nebijodamas mirti už tiesą 
ir sąžinės laisvę, kovodamas 
prieš vergų imperijos sklei
džiamą melą. Toliau pareiškė, 
kad istorijoje nebuvo tautos, 
kuri nuo priešo ugnies gintųsi 
dainuodama patriotines dainas, 
kaip tai įvyko sausio 13 d., kai 
Vilniuje Sovietų tankai ir pa
rašiutininkai skverbėsi per tai
kingą, beginklę lietuvių minią 
užimti TV bokšto pastatą. Prag
matišką kai kurių vakarų de
mokratijų laikyseną sulygino su 
Piloto rankų nusiplovimu. 

Šventes akademinė dalis buvo 
tęsiama Kultūros centre. Teko 
išgyventi jautrų momentą, kai 
jaunimas, išsirikiavęs scenoje, 
pagerbė žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Kiekvienas jaunuolis ar 
jaunuolė rankose laikė žvakę. 
Jų buvo 15. Paminėjus įvykį, 
vedusi į Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą, jaunuolio 
rankose nušvisdavo ugnelė. 
Penkiolika laisvės kovų 
liepsnelių pradėjo iš e i lės 
užgesti, kai buvo ištariamas 
vardas asmens, žuvusio prie TV 
bokšto Vilniuje. 

Pagr ndinio kalbėtojo inž. 
Pilypo Naručio paskaitoje gir-
dėjomf daug žinomų dalykų. 
Buvome patenkinti primini
mais, kad Islandija pripažino 
Nepriklausomą demokratinę 
Lietuva, kad Europos Parla
menta? nutarė, jog Lietuva 
priklauso Europos tautų šeimai, 
o ne Sovietų Sąjungai, kad 
valstybes sekretorius Jim Baker 
patarę*- sovietams į Lietuvą 

nežiūrėti per šautuvo vamzdį. 
Buvo realus VLIKO, ALTO ir 
Bendruomenės veiklos ap
tarimas su pastaba, kad darbų 
pasikartojimas yra geriau negu 
nieko neveikti. Davė vaizdą iš 
Štuthofo koncentracijos sto
vyklos, kur naciai ir paskai
t in inką buvo uždarę , ka i 
Vasario 16-tos proga kun. A. 
Lipniūnas ir kun . St. Yla 
maldavo Viešpat į a t n e š t i 
Lietuvai laisvės dienas. Toje 
vietoje paskaitininkui derėjo 
sustoti, nes akademinei ir me
ninei daliai buvo skirta pu
santros valandos. Paskaitinin
kui pradėjus akcentuoti, kad oe 
savo noru išeivijoje atsidūrę 
t au t i eč ia i yra t r e m t i n i a i , 
nukrypimas į žmogaus ir mūsų 
tautos gerąsias savybes, į elnių 
keliones ir juos sekančius 
vilkus, pagaliau j prieš milijoną 
metų atsiradusius fosilijose voro 
tinklus, išvargino klausytojus 
bei akademijos pabaigoje prog
ramą turėjusiui^atlikti mokyk
los vaikus ir jaunuolius. Pa
skaita užtruko per ilgai. Tai yra 
mūsų minėjimų didžioji nelai
mė. Nenuostabu, kad į mūsų 
minėjimus nebesilanko kviestie
ji senatoriai ar kongresmenai, 
vengdami visą valandą klausy
tis jiems nesuprantamos kalbos. 
Minėtinas Pavergtų Tautų pir
mininko Dainiaus Rudzitis tu
riningas penkių minučių svei
kinimas. 

Minėjimo akademiją pradėjo 
ir užbaigė adv. K ę s t u t i s 
MiškinisJJLOC pirmininkas. Ją 
pravedė jaunimo atstovai Linas 
Barauskas ir Manvydas Šepe
tys. 

įnešus organizacijų vėliavas ir 
sugiedojus JAV himną, kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius su
kalbėjo invokaciją. Pagerbti Ne
priklausomybės kovų savano
riai ir žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Su paskaitininku inž. 
Pilypu Naručiu supažindino dr. 
Stefa Miškinienė. Po paskaitos 
buvo pristatyti garbės svečiai. 
Michigano senatorių Carl Levin 
ir D. Riegle atstovai paskaitė 
senatorių pareiškimus. Meninę 
dalį atliko „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių 
šokėjai, vadovaujami Viktorijos 
ViskantienėSj ir „Audinio" an
samblio šokėjai, vadovaujami 
Astos Pūškiorintės-Soltis. Ne
priklausomybės šventės akade
mija baigta Lietuvos himnu. 

Minėjimo salėje buvo išstaty
ta nuotraukų ir leidinių paroda 
„Atgimstanti Lietuva". Ją pa 
traukliai parengė Algirdas Vai-
t iekai t is . Paroda susi laukė 
didelio visuomenės dėmesio. 
Minėjimą surengė Detroito Lie
tuvių Organizacijų centras. 
Salės scena, papuošta aštuo
niomis tautinėmis vėliavomis, o 
minėjimo dalyviams buvo pa
rengt i s t a l a i , kad pr ieš 
minėjimą galėtų pasivaišinti 
kavute ir patogiai sekti prog 

Šios šven tės proga 
buvo surinkta 6,540 
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Ar brangini gyvenimą? Tad 
saugok laiką,nes iš jo susidaro 
gyvenimas. 

B. Franklin 

DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Strakt, Chicago 
Tol . (1-312) 434-5849 (ve<kia 24 vai j 

Pirm antr ketv . penkt. nuc 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 9S St. Ta». (708) 422-0101 
Valandos pagal susita- rną 

Pirmd 3 v p p -7 vv . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

' ėeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaczla Av«.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

SEARS VĖL ATLEIS 9,000 

Sears, Roebuck bendrovė pra
nešė, kad atleis 9,087 tarnauto
jus, iš viso šiais metais bus atlei-
'dusi apie 33,000 darbininkų. 
1990 metų ketvirtą ketvirtį tos 
bendrovės pajamos sumažėjo 

Cardiac Diagncsis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

;r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalu: esant atvažiuoju ir i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hills, IL 
1 mylia : vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal sus'tar>ma 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St . CNcago. IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . H.ckory Hills IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 ik: 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet';sias (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tat (1-312)737-5149 
Vai oagai susitarimą 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hg;s. W Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, !L 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel. 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. . Suita 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Just lce IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va! | 

Valandos pagal susitarimą 

ramą 
ALTUI 
dolerių. 

Stasys Garliauskas 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Ra*. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6 penkt 10-12. 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 8 Kadzla Ava.. 
Chicago. IM. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeš- pagal susitarimą 

Kabinato tai . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽ1NAS. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus iigų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. .prie Ausim", 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-708 5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 586-3166: 
Mamų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal sus'a- ~a 
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Ar Persų įlankos karui baigti reikės 

BRANDUOLINIŲ 
GINKLŲ? 

Matant kaip sunku iškrapš
tyti Irako kariuomene iš Kuvvai-
to pasienio vien tik nebranduoli
niais bombardavimais, JAV 
Kongrese jau pradedama disku
tuoti branduolinės jėgos panau
dojimą — taip rašo John Dillin 
Christian Sciencp Monitor laik
rašty (1911.11.13). Vienas paša
lietis, raginantis panaudoti 
branduolinius ginklus, sako: 
„Jei užmestume keletą labai 
strateginiai apskaičiuotų bran
duolinių ginklų, karas pasibaig
tų rytoj". Nors kol kas dau
gumas amerikiečių su ta pažiū
ra nesutinka, parama jai auga, 
anot Dillin. 

Indianos kongresmanas Dan 
Burton (R) sako, kad be bran
duolinių ginklų sulauksime 
tūkstančių tūkstančius (ameri
kiečių) aukų. „Jei paprastu 
bombardavimu nepasiseks iš
krapštyti Saddam Husseino eli
tinės Respublikos gvardijos, ... 
turėtume pagalvoti apie takti
nių ginklų pavartojimą... prieš 
pasiunčiant savo jaunus ameri
kiečius į „mėsos malimo maši
ną". Mažiau padaryti būtų 
nehumaniška". 

Tačiau daugelis vadų Wa-
shingtone, imtinai ir tokie kon
servatoriai kaip Atstovų Rūmų 
respublikonų vadas Newt Gin-
grich,aliarmuoja Kongresą apie 
didelius pavojus net ir labai ri
botai panaudojant branduoli
nius ginklus. Anot jo, bran
duolinių ginklų panaudojimas 
gali iššaukti „seriją įvykių, 
kurių neįmanoma numatyti. Jei 
savo ėjimu parodysime, kad 
tokie ginklai yra teisėti, mūsų 
vaikai ir vaikaičiai apverks tą 
dieną". 

Sausio mėnesio pradžioje buvo 
pravestas Gallup apklausinėji
mas, klausias, ar amerikiečiai 
sutiktų su tokių ginklų pavar
tojimu „išgelbėti JAV karių 
gyvybes" ir ar tokių ginklų pir
mas pavartojimas būtų nemo
ralus. To apklausinėjimo išva
doje pasirodė, kad tik 24% palai
kė branduolinių ginklų pa
naudojimą prieš Iraką, o 72% 
tam priešinosi; 4% buvo nenusi-
statę. Tačiau sausio pabaigoje, 
jau įvykus kai kuriems ėjimams 
ir ant žemės, klausimas buvo 
pastatytas šitaip: „Ar remi, ar 
pr ieš inies i t ak t in ių bran
duolinių ginklų pavartojimui 
prieš Iraką, jei tai galėtų ap
saugoti JAV dalinių gyvybes?" 
Šįkart 45% rėmė branduolinių 
ginklų pavartojimą, 45% prieši
nosi, o 10% buvo neapsisprendę. 

Tačiau Amerikos Konservato
rių unijos pirmininkas David 
Keene nemano, kad tai rodo a-
merikiečių norą irakiečius nu
šluoti branduoliniais ginklais, 
o tik atspindi du svarbiausius 
JAV tikslus šiame kare: pirma, 
laimėti ir, antra, pasiekti tai 
kuo mažiausia kaina JAV gyvy
bių ar turto. Jis pripažįsta, jog 
plačiai sutinkama, kad nežiūrint 
branduolinių ginklų naudojimo 
moralumo klausimo, bran
duolinio mygtuko paspaudimo 
politinė kaina būsianti „labai, 
labai aukšta". Jo nuomone, ką 
tas apklausinėjimo rezultatas iš 
tikrųjų sako, yra: „Baikit karą, 
ir nesusiriškite sau rankų, 
kovodami". 

Demokratų senatorius iš 
Iowa Tom Harkin duotame ra
dijo pranešime pateikė keturias 
priežastis, kodėl turėtų būti 
vengiama panaudoti branduoli
nius ginklus: 1. Jų panaudo
jimas nedaug daugiau pasieks, 
negu pakankamai vartojami, 
taiklūs, aukštos technikos ne
branduoliniai ginklai. 2. Su 
branduoliniais ginklais rizi
kuojama radioaktyvumu už
krėsti ne tik civilius irakiečius, 
bet ir JAV karių ir sąjunginin
kų dalinius. 3. Panaudojus juos, 
dabartinė koalicija sugriūtų ir 
išsivystytų neregėta antiameri-

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS LOS ANGELES 

Prof. E. Jarašūno pranešimas apie įvykius Vilniuje 
kietiškų nusistatymų bar.ga. 4. 
Branduoliniai ginklai paplistų 
po visą žemę. 

Jei Irakas staiga pavartotų 
„masinio naikinimo ginklus", 
kaip pvz. cheminius ginklus, 
prieš koalicijos dalinius, neaiš
ku, kaip JAV-ės reaguotų. Kai 
Gynybos sekr. Richard Cheney 
buvo apie tai užklaustas, jis tik 
atsakė: „Mes jokių savo pasi
rinkimų neatsisakome". 

Kongr. Newt Gingrich, pri
mindamas, kad JAV neturi būti 
pirmosios po 45 metų panau
doti branduolinius ginklus , 
sako: „Mes nenorėtume gyven
ti pasaulyje, kuriame mes da
vėme visiems ki t iems šios 
planetos kraštams signalą kuo 
greičiau įsigyti kaip galint dau
giau branduolinių ginklų. Išsau
gojimas branduolinių ginklų 
vartojimo slenksčio neperžen-
giamumo ilgainiui bus labai 
protinga strategija ir ilgainiui 
išgelbės daug gyvybių". Ir Gin
grich nemano, kad šių ginklų 
nepavartojimas būt ina i pa
statys JAV karius į didesnį pa
vojų. Anot jo, dabartinių JAV 
nebranduolinių ginklų kokybė 
yra tokia aukšta, kad „galima 
neįtikėtinai daug ko sunaikinti 
vien tik su jais. Jis yra įsi
tikinęs, jog kantriai, strate
giškai apskaičiuojant kiekvieną 
puolimą, galima Iraką galutinai 
nugalėti išimtinai nebranduo
liniais ginklais. 

Kalbant apie paties karo 
moralumą prie šiandieninės 
ginklų technikos ir kariavimo 
būdų, pereitų metų lapkričio 
mėnesį ta tema išėjo vedamasis 
Jėzuitų Romoje leidžiamame 
moksliniame žurnale „La Civil-
ta Cattolica", kuris žinomas, 
kaip glaudžiai bendradarbiau
jantis su Vatikanu. Straipsnis, 
pavadintas „Koks sprendimas 
Persų įlankos krizei?", karo 
teisėtumą — moralumą spren
džia pagai Bažnyčios tradicinę 
„teisingo karo teoriją". Pagal ją, 
karas laikytinas teisėtu, jeigu 
(1) jis paskelbiamas tik kantriai 
išbandžius visas kitas galimy
bes problemos sprendimui, (2) 
pati karo skelbimo priežastis 
yra teisi, (3) naudojama jėga 
nesukuria blogio, kuris būtų 
neproporcingas siekiamam tiks
lui ir (4) karo taikiniais nėra 
nekariaujantys civiliai. 

Straipsnio išvadoje pasi
sakyta: „Pagal esamą tikrovę, 
karas šiandien — išskyrus tuo 
atveju, jei yra ginamasi nuo be-
vykstančios rimtos agresijos — 
yra moraliai nepr i imt inas , 
nežiūrint kokios priežastys 
duodamos jam pateisinti". Svar
biausia priežastis, kodėl straips
nio autoriai konstatuoja, kad 
šiandien karas niekuomet nebe
gali būti pateisinamas, yra 
tai, kad paties karo nebeįmano
ma vesti tik ribotai, nepa-
liečiant nekariaujančių civilių, 
ko reikalauja „teisaus karo teo
rija". Šiandien karas, jei norima 
jį „laimėti", beveik neišvengia
mai tampa „totalinis ir neri
botas", galintis atominiais, che
miniais ir biologiniais ginklais 
sunaikinti ištisų vietovių visus 
gyventojus. 

Tai matome ir diskusijose, ar 
pradėti naudoti branduolinius 
ginklus. Ir pagrindinis klau
simas kyla dėl to, kad jo pagrin
de yra nenoras aukoti savo ka
rių gyvybių. Bet ar to doro ir 
kilnaus tikslo galima siekti, nu-
šluojant nuo žemės paviršiaus 
milijonus nekaltų kitos tauty
bės žmonių? Ar reikėjo karą 
pradėti, jei Amerika taip ver
tina savųjų karių gyvybes, kad 
nebenori kariauti lygiomis? Ar 
ne laikas Amerikai pagaliau 
rimčiau puoselėti ir naudoti 
diplomatinius t a r p t a u t i n i o 
bendravimo būdus? 

a. g. 

Sovietinio okupanto išėjimas 
su tankais ir automatiniais 
ginklais prieš beginklę minią 
Vilniuje buvo pasmerktas ir su
stabdytas. Nenuostabu, kad 
šiemet Politinių studijų savait
galis, vykęs Los Angeles Šv. 
Kazimiero parap. salėje sausio 
26-27 d. sutraukė daug žmonių. 
M. Šilkaitis, LF bičiulių sam
būrio pirm., pradėjęs savo žo
džiu šio savaitgalio programą, 
sakė, kad į savaitgalį buvo 
pasižadėjęs atvykti Lietuvos 
švietimo ministeris D. Kuolys, 
t ik staiga pasikeitus Lietuvoje 
sąlygoms, nutarė pasilikti su 
tauta . 

Rytinė sesija pradėta simpo
ziumu „Išeivijos ta lka spren
džiant Lietuvos kultūros pro
blemas". Vadovavo prof. dr. J . 
Avižienienė. 

Rašytoja Alė Rūta savo min
tis sutelkė į tautos kūrybines 
ve r tybes ir j a u n ų t a l e n t ų 
rėmimą, skiriant jiems stipen
dijas, tik čia, ji sakė, reikalinga 
tiksli atranka, nes yra besi
veržiančių į Vakarų pasaulį, 
neva jį pažinti, pagyventi, ka ip 
kai kurie sako, normalioje, o iš 
t ikro turtingoje aplinkoje. Rem
tini tik idealistai, turintieji 
ku l tū r in ius t ikslus ir savo 
siekimų planą. Kreipti dėmesį 
į humanistinį švietimą. Yra 
balsų, kad reikia ir iš čia į 
Lietuvą siųsti jaunuolių, kurie 
ten kultūriškai pasidarbuotų, 
bet jie turėtų būti idealistai su 
geranoriškais tautai jausmais. 
Žaizdos Tėvynėje gali būti gydo
mos ne brangiais video ir foto 
aparatais, kiek brolišku bendra
vimu, geru pavyzdžiu, š i l ta 
užuojauta. Kultūra yra kūryba 
gėr io p a g r i n d u . J au v i en 
la ikymasis Dešimties Dievo 
įsakymų pakeltų tautos moralę 
ir kultūrą. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
kalbėjo, jog esame įpareigoti 
padė t i L ie tuva i . J i s s t a t ė 
klausimą, kas galima konkre
čiai a t l ikt i , bendraujant su 
Lietuvos rašytojais, nes jie y ra 
veikėjai, gyvenimo liudininkai, 
o mes galime tik teoretiškai 
apie visa tai kalbėti . Nuo 
Lietuvos atstatymo negalime 
būti atpalaiduoti. Kai Gorbačio
vo tankai viską užėmė, sustojo 
darbas leidyklose. Paraližuotas 
visas kultūrinis gyvenimas. Į 
Lietuvą, šalia medikamentų, 
atvežta 58 tonos knygų, ku
riomis galės pasinaudoti kri
tikai ir literatūrologai. Lietuvos 
rašytojas turėjo eiti su partija, 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kuri buvojo darbdavė. Pasikei
tus sąlygoms, išeivija turi išties
ti pagalbos ranką. Poetas kon
centravo savo mintis ir išvadas, 
sakydamas, jog reikia eiti prie 
to, kad nebūtų dvi literatūros 
(Lietuvos ir išeivijos), bet viena, 
verta pasaulinės garbės. 

Rašytojas Stasys Kašauskas iš 
Lie tuvos kreipė dėmesį į 
generacijų dvasines vertybes, į 
kurių įsisavinimą turi būti 
einama palaipsniui, nes alka
nam negalima leisti persi
valgyti. Primindamas meninių 
vertybių reikšmę, kėlė darbus 
mūsų tautos senųjų kūrėjų, 
s akydamas , ką sukūrė 
Pe t rap i l io archyvuose S. 
Daukantas, ką sukūrė Valan
čius, Strazdelis. Vienažindis ir 
kiti — jų sukurtos vertybės 
lydėjo tautą ir išliko iki mūsų 
dienų. Tautoje rezistenciją 
palaikė menininkai ir rašytojai. 
Reikėjo jų mintis išskaityti tarp 
eilučių. Jie pirmieji stojo į 
Sąjūdžio eiles. Bendravimas su 
Lietuva, sprendžiant kultūrines 
problemas, turi vykti atsargiai, 
taktiškai. 

Adv. Žibutė Brinkienė sakė, 
kad, pasikeitimams Lietuvoje 
vykstant, išeivijos lietuvių or
ganizacijos nepajėgė išnaudoti 
visų galimybių Tad iškilo pri
vati iniciatyva J. Kojeliui kilo 
mintis, kad į Lietuvą važiuotų 
poetas B. Brazdžionis. Lanky
damasis mokyklose, skaitytų 
savo poeziją, tuo pakeldamas 
sugniuždytą dešimtmečiais tau
tos dvasią. Ji kėlė reikšmę 
mokyklinių priemonių, kurių 
t rūksta Lietuvos mokykloms. 
Sakė, reikalingas glaudesnis 
kontaktas su Amerikos mo
kyklomis, įvedant semestrinio 
pasikeitimo programas. Labai 
praverstų JAV mokyklų vado
vėliai, kuriuos mokyklos nuolat 
keičia. Būtų naudinga pagamin
ti skaidres. Taip pat galima 
būtų suorganizuoti Lietuvos 
mokyklų mokiniams konkursi
nes premijas. 

Simpoziumui „Išeivijos misija 
Lietuvai paskelbus nepriklau
somybės atstatymą". Vadovavo 
A. P. Raulinaitis. 

Dr . Ričardas Kon t r imas 
kalbėjo apie prekybą su Lietu
vos įmonėmis, kur darbo rinka 
yra palanki Konkrečiai jis mė
gino, kad Lietuvoje pagamintų 
garsiakalbių dalis būtų galima 
iš Lietuvos eksportuoti. Jam 
rūpėjo kasta!, pristatymo laikas. 

atsiskaitymas už gaminius, ga
rantijos, kad užsakyti gaminiai 
būtų pristatyti ir su tuo susijęs 
draudimas. Patyrė, kad įmonės 
visai nesiorientuoja. kaip santy
kiauti su Vakarų firmomis. Pa
brėžė, k a d p i rmiaus ia rei
kalinga politinė ir ekonominė 
laisvė. Lietuvos įmonių vadovai 
t u r i susipažinti su Vakarų 
prekybos praktika, kuri apima 
bendrą išsimokslinimą, komu
nikaciją, bendras įmones, preky
bą, kreditus. Tam patarnautų 
seminarai. Lietuvos aukštųjų 
mokyk lų profesoriai t u r i 
išmokti vakarietiškos sistemos. 
Bet svarbiausia atsipalaiduoti 
nuo Maskvos centralizmo. Kol 
Lietuva nebus tarp taut in ia i 
p r i p a ž i n t a k a i p va l s tybė , 
užsienio firmos nenorės rizi
kuoti savo investicijų. 

Nesvarbu, kad Lietuva neturi 
re ikal ingų žaliavų. Čia jis 
pateikė Japonijos pavyzdį, kuri 
re ika l ingas žal iavas impor
tuoja ir perdirba. Inžinierinių 
sugebėjimų Lietuvoje yra , tik 
reikalinga ekonominė garantija 
iš valstybės. 

Zigmas Viskanta kalbėjo apie 
greitą reagavimą į politinius 
įvykius. Šiais laikais komunika
cija yra labai svarbus veiksnys, 
o ji pas mus dar tebėra primi
tyvi. Lietuviai dar tebegyve
na „getuose". Jis nurodė reikalą 
jungtis į profesines amerikiečių 
organizacijas, ta ip pat religines 
ir socialines. Turime veikti ne 
kaip svetimšaliai , bet kaip 
Amerikos piliečiai. Reikalinga 
stipri organizacija Washing-
tone, o rgan izuo tos g r u p ė s 
kongreso aistriktuose. Ieškoti 
draugų, kurie remtų mūsų 
siekius šio krašto įstatymdavys-
tės institucijose. Veikti viešąją 
JAV nuomonę. Įsijungti į poli
tines partijas: demokratų ir res
publikonų. Reikalui iškilus, 
skubiai kreipt is į kongres-
manus, kurie, kaip žinome, 
reaguoja į savo rajono žmonių 
prašymus. Labai svarbu įsi
jungti į rinkimų kampaniją. Čia 
jis davė pavyzdžių, kaip maži 
lietuvių telkiniai, pavyzdžiui, 
Seattle, Phoenix ar Orange 
County, kur negausios vietovės 
beveik vieno žmogaus pastan
gomis suranda įtakingų draugų 
kongrese ar senate. 

Toliau jis kalbėjo, kad reikia 
keisti Vasario 16 minėjimų 
formą, pakviečiant įtakingus 
amer ik ieč ius . Bent da l i s 
minėjimo turėtų būti pritaikyta 
amerikiečiams, jeigu nebūtų 

Simpoziumo dalyviai 
Kašauskas. 

Iš kairės: Alė Rūta, B. Brazdžionis, Ž. Brinkienė, S. 

ga l ima s u r e n g t i a t sk i ro 
minėjimo. Susidomėjimas Lie
tuva šiuo metu yra didelis. Į 
minėjimus kviesti spaudos ir TV 
atstovus. Užsidaryti vien savo 
parapijoj rengiamuose minėji
muose, kaip buvo ligi šiol, yra 
didelė klaida. 

Dr. Jonas Žmuidzinas kėlė pil
nos nepriklausomybės utopiją. 
Kovo 11d. buvo reali galimybė. 
Išeivija sujudo, nors ne koordi
nuotai. Lietuvai pagalba reika
linga įvairiose srityse: politi
nėje, ekonominėje ir kitose. Šiuo 
metu mūsų uždavinys — ginti 
Lietuvos p a r l a m e n t ą ir 
vyriausybę, padėti jaunimui iš
vengti neteisėtai primestos ka
rinės prievolės. Išreikalauti 
Sovietų kariuomenės atsitrau
kimą iš Lietuvos. Užkirsti kelią 
tolimesnei agresijai, kuri nese
niai Vilniuje įvyko, žudant be
ginklius gyventojus. Veikla turi 
būti koordinuota su kitais pa-
baltiečiais. Veikti per kongresą, 
senatą, vyriausybę, spaudą ir 
kitas komunikacijos priemones. 
Kiekviena vietovė finansuoja 
komunikacijos priemonių sis
temą. Pavar to t i modernias 
komunikacijos priemones. Tam 
reikalinga sutelkti pinigų. Jei 
skaičiuojame, kad yra JAV 100 
tūkstančių aktyvių lietuvių, tai 
jiems sudėjus tik po 10 dol, jau 
bus milijonas. 

Popietinėje sesijoje buvo sim
poziumas „Baltų bendravimo 
problemos", vadovavo dr. B. 
Vileišytė. 

Dr. V. Dambrava. Pietų 
Amerikos Lietuvos garbės kon
sulas, kalbėjo apie Baltų unijos 
lygą Venecueloje, kuri išvys
čiusi didelę veiklą ir pasiekusi 
gerų rezultatų. Palaiko gerus 
santykius su vietine spauda, 
televizija ir kitomis komunika
cijos priemonėmis. Per Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atstovy
bę pavyko išsirūpinti palankius 
užsienio reikalų ministerijos pa
reiškimus. Pagaliau Venecuelos 
prezidentas pažadėjo remsiąs 
Lietuvos bylą, kai iškils tarp

tautiniuose forumuose. Praei
tyje Venecuelos vyriausybė nie
kad nebuvo ta ip palankiai 
pasisakiusi Lietuvos reikalu, 
nes nenorėjo gadinti gerų 
santykių su Sovietų Sąjunga. 
Diplomatijoje re ikia daug 
kantrybes. Baigdamas jis sakė, 
kad laikrodis muša Baltų valan
dą. Reikia išnaudoti esamas ap
linkybes. 

Deputatas Stasys Kašauskas 
aptarė Pabaltijo tautų pasi
priešinimą Sovietų okupacijoje. 
Estų pasipriešinimas okupantui 
reiškėsi nenoru kalbėti ru
siškai. Latviai ramiau sutiko 
okupaciją. „Vyresnieji broliai" 
mus mokė arti, sėti ir net valgy
ti. Buvo propaguojama tautų 
draugys tė : pas iskersdavo 
kiaulę, išsimaudydavo, išger
davo, išsivemdavo... Pabaltijo 
tautos siekia laisvės skirtingais 
keliais. Jų atstovai turėjo 
bendrą sesiją Vilniuje. Lietuva 
yra lyg bandomasis triušis. 
Estai ir l a tv ia i neaiškia i 
paskelbė nepriklausomybes. 
Lietuvių delegacija išėjo iš 
Sovietų parlamento, latviai ir 
estai liko. Agresijos atveju lietu
vių tauta pasiryžusi gintis, 
nepasirašyti naujos sutarties. 
Žinoma, kiekviena tauta atsako 
už save. Kai reikia, išeiname 
kartu. Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimas užklupo 
išeiviją netikėtai. Šiuo metu 
išeivijos svarbiausias uždavinys 
— padėti kovojančiai tautai at
gauti nepriklausomybės pripaži
nimą. 

(Bus daugiau) 

\ 

BETEISES MOTERYS 

Liuksemburgas yra vienas iš 
tokių nedaugelio kraštų, kur 
ištekėjusi moteris neturi jokių 
teisių. Ji negal i be vyro 
sutikimo nei parduoti, nei 
dovanoti turto. Bėjo sutikimoji 
negali nei eiti dirbti, nei turėti 
taupomosiose kasose einamąją 
sąskaitą. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

56 
— Mano vaike, negalvok apie tai tiek caug, tu 

gimei sveika, kodėl gi dabar tavo kūdikis turėtų 
būtinai būti aklas? 

— Žinai, mama, dabar aš matau, kad tu buvai teisi 
— man gal niekad nereikėjo tekėti, jei neturiu drąsos 
ir jėgų pernešti šitą nelaimę. 

— Esi jautri, šioje padėtyje visos moterys labai 
jautrios, tau dabar viskas tamsiau atrodo 

— Dieną naktį meldžiuosi, kad Dievas man duotų 
kokį ženklą, ar elgiuosi teisingai, atnešdama : pasaulį 
šį kūdikį. 

— Dievas jį tau siunčia, ir tai jau yra ženklas, kad-
jis tau reikalingas. Turi jį priimti ir mylėt; koks jis 
bebūtų. 

— Aš mylėsiu, bet argi jis bus laimingas? 
— Vaikeli, kas šioje žemėje yra visiškai r besąly

giniai laimingas? 
— Atleisk, mama, gal aš t ikrai per daug 

reikalauju. 
Po keletos mėnesių teko mesti darbą poilsio 

namuose. Daktaras Rameur grįžo į Prancūzija, Mane 
dabar turėjo naują padėjėją, viskas palengva keitėsi. 
Danute jau seniai buvo išlydėję į anglų zona Alfa iš
važiavo į didesnį lietuvių centrą Innsbrucke. KUT būrėsi 
daug studijuojančio jaunimo. Prieš pat Ka'.edas atėjo 
nuo jo atvirutė su pranešimu, kad vedė ten dirbančią 

gailestingą seselę, esąs labai laimingas ir kviečiąs visus 
apsilankyti. 

Jūratei nerūpėjo kelionės, bet nustojus darbo poilsio 
namuose vėl iškilo klausimas ieškoti naujos gyveni
mo vietos. Sunku buvo nieko neveikti, be to, šis 
gyvenimo būdas dar labiau gramzdino į juodas mintis 
ir gadino sveikatą. Ypač Valius pasidarė neramus, 
norėjo turėti užsiėmimą. Tad nutarė vykti pas Alfą į 
Innsbrucką ir pasitarti dėl kokio nors darbo. 

Atėjo Nauji Metai. Puikiai tviskėjo snieguoti kalnai 
besileidžiančioje saulėje, bažnytėlių varpai dar skaid
riau gaudė toje begalinėje gamtos platybėje. Krūtinėje 
vėl kilo geismas kur nors eiti ir ką nors daryti, bet 
šalčiai ir nebuvimas savųjų slėgė nuotaiką. 

Valius parsivežė iš Innsbrucko geras žinias, 
neveltui buvo ten sugaišęs net kelias savaites. 
Gausėjanti pabėgėlių minia reikalavo didesnio organi
zuotumo, jis buvo gavęs neblogą tarnybą šioje benamių 
globos draugijoje. Grįžo j au su šaunia uniforma ir 
kupinas didelių vilčių. 

Persikraustymas nebuvo sunkus, nedaug turto 
buvo belikę besiplakant Vokietijos karo nuteriotais 
vieškeliais. Gerulis staigiai atsiminė turįs tolimą pus
brolį Argentinoje ir jų susirašinėjimas dėl emigracijos 
buvo jau gerokai pažengęs, todėl dukterys skubiai 
mokėsi ispanų kalbos, šalia nepamesdamos vilties iš
tekėti už turtingo prancūzo. Deja, šie pasirodydavo arba 
jau turį seimas, arba visai nesirengią 9kirtis su šiuo 
linksmu ir nerūpestingu gyvenimu, todėl laikas buvo 
atšaldęs ir jų šviesias svajones. 

Innsbruckas padarė gana malonų įspūdį, juo labiau, 
kad ten gavo mažutį butelį su nuosava virtuvėle. 
Susikūrė kažkas labai panašaus i šeimą, atsirado 
draugų. Taip buvo malonu vėl retkarčiais nueiti į 

teatrą, į koncertą, ar bent į kokį gimtadienį. Valius 
džiaugėsi nauju darbu, atgal susigrąžintu draugu Alfa, 
su kuriuo dabar dar daugiau susigyveno. Alfos žmona 
pasirodė esanti gana vidutiniška moterėlė, plepi ir 
nuoširdi, mėgstanti svečiuotis pas kitus, bet ir pati gera 
šeimininkė. Tad namuose nuolat kas nors vyko, kas 
sklaidė blogas mintis ir kėlė ūpą. Jūratę baugino 
artėjantis didysis momentas, bet drauge ir apsiprato 
su savo baime, ji tapo tarsi jos antroji pusė, kai po 
aukaus vakaro ji vėl susigūždavo savo kampelyje ir 

kalbėdavo tykias maldeles. 
Vieną naktį, kai saulė jau pradėjo krypti į pava

sario pusę ir visoje gamtoje jautėsi budimas, ji sapnavo 
blogą sapną. Ji plaukė kažkur dideliu laivu, kuriame 
buvo beveik visi jos dabartiniai draugai. Buvo tokia 
graži diena ir ji ramiai ilsėjosi stiprioje saulėje, kai ty
kus balsas šalia jos tarė: ><l 

— Jūs mylite Bodeno ežerą, madame Jūra! 
Pas isukus i pamatė šalia savęs tamsią ir 

raumeningą — ak. taip pažįstamą — ranką. 
— Palikite mane! — maldavo ji. 
— O ne, aš tebesu su tavimi, tu pati nenori nuo ma

nęs išsivaduoti. Sakai, esi laiminga ir lauki kūdikio! 
Kaip tu gali būti laiminga, jei mano rankos tebelaiko 
tave apkabinusios! Bet tu nenori manęs netekti, nes 
niekad neprisipažinai savo vyrui... 

Jūra bandė išsiveržti, bet Rameur visa jėga pradėjo 
ją glausti prie savęs. Ją dusino jo pabučiavimai, tabako 
kvapas užėmė jai alsavimą. Staiga garsiai sušuko ir 
atsibudo. Šalia stovėjo išsigandęs Valius ir bandė ją 
sulaikyti lovoje. 

— Jūra, kas tau yra. tu taip dejavai ir veržeisi iš 
lovos, vos galėjau išlaikyti! 

(Bus daugiau) 

< 
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NEDELSIANT 
LIKVIDUOTI 

PIKTYBIŠKIAUSIĄ 
BLOGĮ 

ALG. STATKEVIČIUS 

Imperialistinis Rusijos kolo
nializmas prasidėjo XVI am
žiaus viduryje, rusų carui Jonui 
Žiauriajam nukariaujant Kaza
nę 1552 m.. Astrachaną 1556 
m., bandant nukariauti Livoniją 
1558 m. ir įsiveržiant j Sibirą 
1581 metais. Būdami gerai 
ginkluoti ir negailestingiausiai 
žudydami beginklius vietinius 
gyventojus, pavergdami vieną 
tautą po kitos, prakt ikuodami 
kraštutinio žiaurumo metodus, 
rusai greitai pasiekė Ramiojo 
vandenyno krantus . Tuojau po 
to jie išsikėlė ir į Amerikos kon
tinentą. Kolonialistinei ekspan
sijai i Vakarus daugiau kaip 
200 metų trukdė didžiulė Lie
tuvos-Lenkijos valstybė. O taip 
pat stipri Švedija. 

Per puspenkto šimtmečio ru
sai pavergė daugiau kaip šim
tą tautų. Daug jų išžudė iki 
paskutinio žmogaus. I r dabar iš 
daugiau kaip šimto Rusijos im
perijoje, neteisėtai vadinamoje 
..Tarybų Sąjungos'* va rdu , 
tiktai 14 vadinamų ..sąjunginių 
respublikų"' turi formalią teisę 
išeiti iš ..sąjungos". Tačiau 
tiktai formalią, bet ne realią. 
Kaip tai atrodo praktikoje — 
labai gerai visam pasauliui 
parode 1990.111.11 d. paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymas, kaip Hitlerio-Stalino 
slapto suokalbio išdavos likvi
davimas. 

Rusiškasis pavergtąsias tau
tas inkorporuojantis (o todėl 
centralizuotas) kolonializmas 
yra senosios Romos imperijos 
tipo kolonializmas. Tiktai jis yra 
kur kas labiau piktybiškas, kur 
kas labiau eksploaticinis, kur 
kas labiau nacistinis bei kur kas 
labiau genocidinis. J i s yra taip 
pat kur kas labiau nežmoniškas 
už buvusius britų, prancūzų, 
belgų ir kitų panašių kolonializ
mus, kurie pavergtąsias tau tas 
nevertė dėkoti okupantams už 
primestą vergiją. Jų pavergtos 
tautos niekados nebuvo taip 
beteisės bei taip išniekintos. 

Ypatingu žiaurumu ir niekur 
negirdėtu spar tumu buvo vyk
doma Atlanto char ta i prieš-
tarnaujanti Mažosios Lietuvos 
'Hytų Prūsijos su Karaliaučiaus 
meistu; kolonizacija. 100% visi 
Mažosios Lietuvos gyventojai 
lietuviai, kurie, a n t r a m pasau
liniam karui e inan t nesuspėjo 
pabėgti į Vakarus , buvo išžu
dyti, jei ne savo gyvenamo
je vietoje, tai Sibiro plotuose. 

Mažojoje L i e t u v o j e nuo 
niekam nežinomų laikų egzis
tavę vien lietuviški vietovar
džiai, buvo pakeist i rusiškais 
visu 100%. Todėl ka vokiškieji 
okupantai nepadarė per 700 

metų, tą rusiškieji padarė jau 
p e r p i rmuos iu s okupacijos 
metus. 

Daugiau kaip šimtas paverg
tųjų tautų Rusijos imperijoje yra 
pastatytos j mirtiną pavojų dėl 
savo egzistencijos. Jų namuose 
plėšikiškai šeimininkaują rusai, 
anksčiau sudarę tiktai 40% 
visos imperijos gyventojų. Ge
nocido praktikavimo dėka da
bar jau sudaro 60%. Tautybių 
i š m a i š y m a s v y k s t a paga l 
griežtą planą. Pavergtų tautų 
teritorijose gigantiškas pra
monės įmones s tatė specialiai 
dėl greitesnio kolonizavimo. Į 
t a s įmones a t v e ž a m a visa 
reikalinga žaliava bei beveik 
visi darbininkai ir tarnautojai. 
Pagaminta produkcija vėl išve
žama. Pavergtosioms tau toms 
p a l i e k a m a t i k t a i b logas 
ekologinis stovis ir nuolatiniam 
egzistavimui skirtas rusiškojo 
kolonizacinio elemento židinys, 
kaip naujas rusifikacijos cent
ras . 

Rus i šk ie j i ko lon i za to r i a i 
visais amžiais mokėjo iš nekaltų 
žmonių greitai padaryti „kaltus". 
Netgi kūdikiai ir maži vaikai 
savo . . ka l t ę " yra pr ivers t i 
„ išpirkt i" , bado bei kankinimų 
mir t imi Sibiro platybėse ar 
Šiaurės Lediniuotojo vandenyno 
salose. 

Iki šiol buvusi rusiškųjų kolo
nizatorių demografinė politika 
visose pavergtose tautose siekė 
kasmet mažinti natūralųjį prie
auglį, o didinti spec. kolonistinį. 
To rezultate per visai trumpą 
pokario laikotarpį kolonistai 
Latvijoje ir Estijoje jau sudaro 
apie pusę visų gyventojų. Rusiš
kieji okupantai tautinio apsis
prendimo atveju kolonistams, 
neteisėtai čia apgyvendintiems, 
reikalauja suteikti balso teisę. 
Baškirija buvo kolonizuota jau 
80%, Mordovija ir Buriatija — 
70%, Kazachstanas — 65%. 

Niekur pasaulyje jau nesutin
kama tokia pavergtųjų tautų 
diskriminacija iš vienos pusės ir 
tokios plačios pavergėjų privile
gijos — iš kitos pusės. Plačiau
siai propaguodami tau tų lygy
bės principą, rusiškieji koloni
zatoriai nuolatos sau leido 
turėti rusiškąsias mokyklas vi
sų pavergtųjų tautų teritorijose. 
Tačiau jie neleido nė vienai 
tautybei turėt i savo tautines 
mokyklas rusų teritorijoje ar bet 
kurioje pavergtųjų t au tų teri
torijoje. Ir ta ip visos tautybės 
yra priverstos rusifikuoti viena 
kitą. Tokia pat padėtis yra ir 
visų kitų tautinių teisių srityje. 
Nėra teisės turėti jokių orga
nizacijų tautinei kul tūrai vyk
dyti. Griežčiausiai užgintos 
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visos tautinių mažumų teisės, 
kurios y ra pripažintos visame 
civilizuotame pasaulyje. 

1948 m. Jungtinių Tautų 
priimta konvencija genocido 
nusikaltimais laiko ne vien 
gyventojų naikinimą rasiniais, 
tautiniais , klasiniais, kultū
riniais ar religiniais motyvais, 
bet ir sąmoningą gyvenimo 
sąlygų apsunkinimą bei psichi
nę skriaudą. Ekonominė Lie
tuvos blokada, fizinės jėgos 
naudojimas, psichologinis karas 
bei vykdoma tautinė priespau
da kalba, kad genocidą ant 
tautinio, dvasinio, kultūrinio 
pagrindo rusiškieji koloniza
toriai, priekyje su M. Gorbačio
vu, vykdo ir dabar. 

Šliaužiantis rusiškojo tipo 
kolonializmas — ta i ekstremiz
mas amoralumo praktikavime. 
ta i aktyvumas destruktyvinės 
veiklos fronte. Todėl visos 
daugiau kaip 100 pavergtųjų 
tautų y ra pašauto ir dar su 
pa r i š t a i s spa rna i s esančio 
paukščio būklėje. Jis neturi 
teisės nei giedoti savo giesmės, 
nei nusiimti kilpą nuo kaklo, 
kuri anksčiau ar vėliau turi būti 
užveržta. 

Ilgų šimtmečių eigoje rusai 
pamėgo parazitinį gyvenimo 
būdą. J ie savo gerovę pagrinde 
kūrė grobiant kaimyninių tautų 
turtus, pasisavinant svetimo 
prakaito vaisius, siurbiant sve
timas gyyvybės sultis. Daugelio 
šimtmečių slinktyje rusai savo 
kaimynines tautas norėjo ir 
dabar tebenori matyti tiktai su 
kilpa ant kaklo. Daugybė faktų 
nuolatos kalba, kad tiktai tokio 
požiūrio laikosi ir pasaulyje 
plačiai garbinamas M. 
čiovas. 

Dvidešimt septintame komu
nistų partijos suvažiavime M. 
Gorbačiovas tvirtino, jog „So
vietų Sąjunga veikia ir veiks 
pasaulio arenoje rimtai ir at
virai, aktyviai ir dorai". Tačiau 
iš tikrųjų viskas vyksta priešin
gai. Gyvendamas XX a. pabai
goje Gorbačiovas dar vadovau
jasi vergijos epochos principais. 
„Kitos tautos gali būti vergais, 
bet romėnai turi būti laisvi", 
taip savo laiku teigė Ciceronas. 
Lygiai pagal tą patį principą 
elgiasi persitvarkymo vadovas 
M. Gorbačiovas, mėgindama? 
gelbėti totaliniame bankrote ir 
sparčiu tempu prie griuvimo 
ar tėjančią rusų kolonijinę 
imperiją. 

Gorbačiovas, 1990.1.11 d. Vil
niaus Spaudos rūmuose išklau
sęs nepriklausomybės reikalau
jančių lietuvių patriotų kalbas 
(patriotus jis šmeižikiškai va
dina „nacionalistais", „šovinis
tais", „ekstremistais", „sepa
ratistais" ir pan.), sakė: „Kai 
vertinu tai, ką jūs pasakėte, 
man atrodo, kad jūs tam tikra 
prasme kovojate su vėjo malū
nais". O kitą dieną Vilniaus 
Kuro aparatūros gamykloje jis 
taip tyčiojosi iš šventų lietuvių 
tautai jausmų: „Štai čia sako: 
laisvę, nepriklausomybę Lietu
vai. Tai , jūs žinote, panašu į 

žaidimą". 
Gorbačiovas kiekviena proga 

stengiasi pabrėžti, kad tautinio 
apsisprendimo problema bus 
sprendžiama Lenip.u metodu. O 
L e n i n a s savo laiku rašė: 
„Išnagrinėkime teoriškai argu
mentą: Kas yra aukštesnis 
— tautų apsisprendimo teisė ar 
socializmas? Socializmas yra 
aukštesnis!" (Leninas. „Raštai", 
V..T.27, p.9). Minėtu ..argumen
tu" remdamasis, raudonasis ko
lonizatorius neleido laisvai ap
sispręsti nė vienai pavergtųjų 
tautų. Socializmo per visus 72 
metus nebuvo, o vien neįtikėti
nai kruvina ir visapusiškai 
sunki vergija. 

Išžudymas daugybės tūks
tančių lenkų karininkų an
trojo pasaulinio karo pradžioje, 
kareivių kastuvėliais masinis 
užmušinėjimas laisvės reikalau
jančių moterų Gruzijoje, pla
ningai vykdytos skerdynės 
Azerbaidžane ir Armėnijoje, 
kruvinasis sekmadienis Vilniu
je, žudynės Rygoje nuolatos 
kabantis damoklo kardas virš 
Lietuvos, vos tiktai pasiro
džiusios demokratijos paver
t imas blogio diktatūra bei 
daugybė kitų faktų kiekvienam 
sugebančiam blaiviai galvoti 
sako, kad rusiškojo kolonializ
mo imperija, sukel iant i 
didžiausią grėsmę visuotinei 
taikai, turi būti likviduota ar
timiausiu laiku. Likviduota 
lygiai taip. kaip buvo likvi
duotos visos iki šiol egzista
vusios kolonialinės imperijos. 

Pagaliau jau seniai laikas nu
stoti su tautotni - -Igtis blogiau, 
negu su gana plačias 
turinčiais gyv liais. 
galų gale turi turėti r 
būti šeimininkė 
se. Jos turi teise apsivah 
jų gyvybės sultis čiu 
parazitu, turinčių žn; 
pavid. aip ir nuo parazitų, 
turinčiu vabzdžio formą. Vado
vaudamiesi šūkiu „Su švaria 
sąžinę į švari:: ' ietuvą!", lietu
viai prirm i ragin? rusus 
bent viena • ,r:ą p* ugelio 

šimtmečių eiti „Su švaria sąžine 
į švarią Rusiją!". 

Kol Rusijos kolonijinė imperi
ja, smaugianti daugiau kaip 100 
tautų egzistuos, tol niekam 
nebus ramaus gyvenimo nei 
Rytu' Vakaruose, tol 
nebus gerą vardą turinčios 
taikos, tol nebus užtikrinta 
ateitis, tol žmonija nebus laisva 
nuo gėdos. Kolonialistinę Rusi
jos imperiją — pagrindinę kal
tininkę dėl Hitlerio galėjimo 
a t e i t i p r ie valdžios va i ro 
Vokieti joje, o dėl to ir 
pagrindinę II psaulinio karo 
kaltininkę, visai nepaliete tarp
tautinis Niurnbergo procesas. 
Visai „stebuklingu būdu" jos 
visai nepalietė ir Jungtinių 
Tau tų pastoviai ve ik ian t i s 
Dekolonizacijos komitetas. 

Tačiau mūsų planeta per 
maža ir per daug gerai joje yra 
išvystyta masinio naikinimo 
priemonių industrija, kad būtų 
galima leisti siautėti- tokio 
piktybiško blogio jėgom, kokia 
yra kolonialinę vergiją prakti
kuojanti Rusijos imperija. 

Kol dar nėra per vėlu, teis
ingumas tur i būti atstatytas 
lygiai taip, kaip buvo atstatyta 
Lietuvos Nepr iklausomybė. 
Tautų ir žmonių vergija tur i 
būti likviduota pačiu artimiau
siu laiku. Visi turi turėti gali
mybę gyventi garbingos taikos 
sąlygose. Nuo tautų vergijos ir 
nuo gėdos apsivalymo prasme 
baltasis kontinentas nebetu
ri atsilikti nuo juodojo kon
tinento. 1989 m. Sovietų Sąjun
gos d e p u t a t ų suvaž iav ime 

žosios tau t inės (etninės) 
-)ės kreipėsi į deputatus su 
vmu padėti išgelbėti jų 

žūstančius gerus papročius, 
kalbą, tur tus , kultūrą, dvasinį 
tėvu r protėvių palikimą. Pa
dėkime joms. Neleiskime jų 
pagalbf ^rašymui likti tyruo
se šauki, čiojo balsu. To iš 
mūsų visų reikalauja žmonišku
mas, to reik; tuja pats svar
biausias krik-oionybės princi
pas artimo meilė. 

CLEMMIE L. Antradienį, vasario 26 d. 
HARRIS P U N < * s* 

Prityręs, teisingas ir 
bešali* V 3S 

* 15-to „ward" demokratų 
organizacijos pirmininkas 

* Buvtsl5-to„ward" 
superintendentas 

* 15 metų gyvenąs 15-tame 
„ward" 

PATARNAUJA IR LIETUVIAMS, 
IR VISIEMS 15-to „WARD> 

GYVENTOJAMS 
(Paid by 15th ward Regular Democratic Orgamzation) 

it f 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS j ^ 

(312)586-5959 I • 
(708)425-7161 ^ ™ 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

OnMK 
21 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danute Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

MACHINE OPERATOR 
Chicago Mfb Co nseds exp<J mailirtg bag 
machine operatore 3 yrs mm exp w/ptastic cor-
rugated or printing mfg exp Mušt oe qua]ified 
to set up & maintam equtpmem For interview 
call: John at 312-995-1818, b««w 9 A M. Noon 
Ali shitts available. Mus read, write & speak 
FLUENT Engtish. 

Pas Liet. centro admln. Lemon-
te ieško virėjos-seimlnlnkes. 
Smulkesnei inf. kreipkitės į centro 
administrciją: tel. 708-257-8787 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
vienam asmeniui; švarus, apšildo
mas; 72 ir Mozart Ave. apyl !250 
į mėn. 

Tel. 312-737-1463 

Pasaulio Lietuvių centre Išnuo
mojamas 2 mieg. 2 vonių patogus 
butas Informacijai skambinkite: 
708-257-8787 

REAL ESTATE 

«S3 La 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzio Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, !L 60629 

Q ] MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kodzie Ave. 
Tai. 4-J6-7878 

For sale by buiider 
New home, Lemont area, 

31 E. VVend 
Call for details, 

tel 708-563-0065 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 9 5 t h S t re t 

T e l . — GA 4-8654 

Lietuvoje parduodami •utomobMaJ: 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 — 
$4,300, Lada 2108 — $4,300. Lada 
2109 — $4,500. Automobiliai nauji su 
garantija. Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už deSimtą procentą. 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių. Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skambinti: (708) 430-0030 

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
namo pusrūsyje. Marquette Parko 
apylinkėje. (California ir 66th St.) 

Skambinti: 312-471-1266. 

For rent 
4 rm. Delux garden apt. with c/air. 

No pets, adults preferred. 
We speak Lithuanian. 
Tel. 312-778-8739 

EŠKO BUTO 

Šeima su vienu valku Ieško Išsi
nuomoti 3 arba 2 mieg. butą/namą su 
valg. kamb. į vakarus nuo California 
Ave. arba prie Everc/een Pk. ar Oak 
Lawn. Skambinti Iki 8 v.v. te l . 
312-973-5274. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ ^ » * 

Laisva aptarnaujančio medi
cinos personalo vieta kardiologų 
Įstaigoje prie Midvvay aerouosto. 
Pareigos: priimti pacientus, atsakyti 
telefonus, tvarkyti ligonių istorijas, 
atlikti EKG tyrimus. Nedirbame 
trečiadienį ir savaitgaliais. Būtina 
turėti 2-3 metų darbo stažą medi
cinos įstaigoje, geras rekomendaci
jas. Pageidaujama mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas Skambinkite (312) 
436-1780 Mrs. L. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaitytį. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

* 



„Jedinstvininkams" nepavykus įsibrauti j Parlamento rūmus, jiems padeda rusų desantininkai, 
išmušę langus ir užėmę Spaudos pastatą. 

Nuotr. Lic. 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ĮNAŠAS 
GINANT LIETUVOS VARDĄ 

kata l ikų bažnyčioje. Sią 
bažnyčią lanko ne vien tik daug 
meno, muzikos ir filmų 
žvaigždžių, bet ir daug įtakingų 
politikų ir visuomenininkų, 
kur i e beveik k iekvieną 
sekmadienį turi progos pa
mokslo metu išgirsti daug 
Lietuvai palankių žodžių ir 
komentarų. 

Sausio 13 dieną sekmadienį, 
kada Vilniuje Sovietų tankai 
traiškė nekaltų jaunų lietuvių 
kūnus, tos bažnyčios klebonas 
pasakė puikų pamokslą, pami
nėjo Lietuvą ir supažindino su 
jos siekiais atgauti pilną Ne
priklausomybę. Televizijos ir 
filmų aktorius McDonald Carry, 
kuris skaitė maldas, pakvietė 
visus dalyvius melstis u i Lietu
vą ir Pabaltijo valstybes. 

Šie išvardinti veiklos būdai 
yra tik dali^ tų mūsų veiksmų, 

Visi lietuvių veiksniai, orga
nizacijos ir diplomatija Lietuvo
je vykstančių dramat iškų įvy
kių eigoje reaguoja ir atstovau
j a Lietuvai vidaus ir tarp
taut iniame forume. Mes asme
niškai siunčiame telegramas ir 
laiškus, skambinam telefonu, 
prašydami Amerikos prezidentą 
ir k i tus valstybės pareigūnus 
mums padėti. Nėra abejonės, 
kad šie visi veiksmai atneša 
gerus rezltatus. 

Tačiau yra daug ir kitų būdų 
ir priemonių, kur mes indivi
dualiai galime labai daug padėti 
savo tėvynei. Labai svarbu 
surasti Lietuvai naujų draugų 
plačiuose amerikiečių sluoks
niuose, kurie šiandien mums 
itin y ra reikalingi. Palikime 
mūsų veiksniams vykdyti jų 
kompetencijoje esamas priemo
nes, o mes asmeniškai įsi
junkime jiems į talką kitais 
būdais. 

Dažnai tenka skaityti lietu
viškoje spaudoje, kad buvo 
atspausdintas amerikiečių laik
raštyje lietuvio laiškas, ginant, 
garsinant ar komentuojant pas
ku t i n iu s įvykius Lietuvoje. 
Milijoninių t iražų amerikiečių 
d i e n r a š č i u o s e y r a įvesti 
skaitytojų laiškų skyriai, ku
r iuose r e i š k i a m o s įvair ios 
skaitytojų nuomonės ir nagri
nėjamos gyvenimo ir politinės 
temos. Šis laiškų rašymo būdas 
yra labai populiarus ameri
kiečių tarpe. J ie yra skaitomi ir 
komentuojami įvairiuose gyven
tojų sluoksniuose. Statistikos 
duomenimis didžiųjų dienraščių 
redakci jos k a s d i e n gauna 
šimtus ir tūks tančius tokių 
laiškų viena ar ki ta tema. 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Savaime suprantama, kad dėl 
ribotos vietos laikraštyje tik 
keletas išrinktųjų būna atspaus
dinta. Iš patyrimo žinau, kad 
esu parašęs milijoninio tiražo 
d ienrašč iu i „Los Angeles 
Times" keliasdešimt laiškų iš 
kurių t ik keletą buvo atspaus
dinti. 

Nežiūrint to, būtų sveikintinos 
visų lietuvių pastangos, kurie 
yra pajėgūs anglų kalba rašyti 
į amerikiečių spaudą. Kad nors 
ir dešimt procentų tų laiškų bus 
atspausdinta vis vien bus dide
lis pasitarnavimas, kada mili
jonai amerikiečių mato minint 
Lietuvos vardą, jos problemas ir 
siekius būti nepriklausomais. 
Ypačiai r e ik i a p a g a u t i 
momentą, kada spaudoje, radi
jo ir televizijoje min ima 
Lietuvos vardas vienoje a r kito
je temoje. Jeigu pajėgiame tą 
temą analizuoti iš naujo per
spektyvos taško, tai ir ga
limybės tam laiškui išvysti 
dienos šviesą yra daug geresnės. 

Pr ieš keletą dienų „Los 
Angeles Times" dienraštyje 
buvo a t spausd in ta trijų 
Lietuvių laiškai: Algio Kara
liaus, Auriaus Ja rašūno ir 
Vytauto Šeštoko. Visų trijų au
torių laiškai yra tuo įdomūs, 
kad kiekvienas išreiškė savo 
mintis skirtingomis temomis ir 
būdais ryšium su nekal tų 
lietuvių žudynėmis Vilniuje. 

Taip pat verta pažymėti ir 
kitų lietuvių įnašą į šį skai
tytojų laiškų skyr ių . J ie 
anksčiau yra jame pasireiškę: 
Danguolė Navickienė, Zigmas 
Viskanta. Andrius Kulikauskas 

ir kiti. 
Antras būdas padėti Lietuvai 

ir surasti draugų tai įsijungti į 
amerikiečių politines partijas. 
Žinant Amerikos demokratinę 
sistemą, toks aktyvus įsijun
gimas į politinį gyvenimą gali 
atnešti labai daug naudos. 
Nesvarbu, ar mes priklausy-
sim respublikonų ar demokratų 
partijai. Jeigu jos bus palankios 
ir padės Lietuvos siekiams, tai 
tuo ir pasieksime savo tikslo. 
Tam gerą pavyzdį turim Cali-
fornijoje, kur Liucija Mažei
kienė, Vytautas Vidugiris ir kiti 
daug pasidarbavo, kad naujasis 
Cahlornijos gubernatorius Pete 
Wilson yra pažadėjęs savo pilną 
paramą Lietuvos laisvės byloje. 
Todėl yra sveikintinos visų lie
tuvių pastangos, kurie įsijungia 
į Amerikos politines partijas, 
ieškodami Lietuvai draugų. 

Tračias būdas yra informuo
ti amerikiečių publiką apie 
Lietuvą ir jos šiuolaikines pro
blemas per amerikiečių 
bažnyčias. Tie, kurie neturi pro
gos sekmadieniais atvykti į 
toliau esamas lietuvių parapi
jas, bet eina į vietines ameri
kiečių ka t a l i kų bažnyčias 
išklausyti Mišių, turėtų dėti 
pastangas sueiti į artimesnį 
kontaktą su tų bažnyčių klebo
nais ir kunigais ir juos pain
formuoti apie Lietuvą ir 
paprašyti, kad per pamokslus ar 
savo maldose prisimintų ir pa
minėtų Lietuvos vardą. Šis 
būdas jau pasiekė gerus rezul
tatus Beverly Hills Californi-
joje. Gerojo Ganytojo vardo 

kuriuos galėtume panaudoti 
Lietuvos labui. Džiugu pami
nėti, kad jau pradeda rodytis ir 
pozityvūs rezultatai. Amerikos 
plačiųjų masių publikos opinija 
Lietuvos ir bendrai Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu jau įgauna 
žymiai gerenes formas. Eilinių 
amerikiečių teigiami pasisaky
mai Pabaltijo kraštų atžvilgiu 
kasdieną kartojami darbovie
tėse, asmeniškuose pašneke
siuose ar viešame forume. 

Ypačiai visų amerikiečių 
lūpose buvo girdėti puikūs at
siliepimai apie Lietuvą, kada 
vasar io 9 dieną Lietuvoje 
daugiau kaip 90 procentų jos 
gyventojų balsavo būti nepri
klausomais. Todėl visi, kurie 
gali, turėtume panaudoti visas 
progas ir esamų galimybių 
ribose padėti ir pasitarnauti 
mūsų tėvynei. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. vasario mėn. 21 d. 

Lietuva šiandien daugiau 
negu bet kada yra reikalinga ne 
t ik mūsų, bet ypač ameri
kiečių moralinės, materialinės 
ir politinės pagalbos, kad būtų 

greičiau pripažinta teisėta ir 
demokrat iškai i š r ink ta Lie
tuvos vyriausybė su prezidentu 
Vytautu Landsbergiu. 

LIETUVOJE APKLAUSOJE 
DALYVAVUSIŲJŲ PROCENTAS 

Vilniaus rajone 
Kauno rajone 
Klaipėdos rajone 
Šiaulių rajone 
Panevėžio rajone 
Vilniuje 
Kaune 
Klaipėdoje 
Šiauliuose 
Panevėžyje 
Alytuj 
Marijampolėj 
Marijamp. rajone 
Palangoj 
Birštone 
Neringoj 
Druskininkuose 
Akmenės rajone 
Alytaus rajone 
Anykščiuose 
Biržuose 
Ignalinoj 
Sniečkaus miestelyj 
(Čia yra t iktai 10<7r 
Sniečkaus rajone 
Jonavoj 
Joniškyj 
Jurbarke 
Kaišiadoriuose 
Kėdainiuose 

25% 
80% 
92% 
82% 
83% 
60% 
80% 
74% 
80% 
83% 
82% 
85% 
82% 
86% 
77% 
90% 
92% 
78% 
80% 
80% 
86% 
83% 
18% 

lietuvių) 
83% 
82% 
87% 
87% 
80% 
78% 

Kelmėj 
Kretingoj 
Lazdijuose 
Mažeikiuose 
Molėtuose 
Pakruojuj 
Pasvaly 
Plungėj 
Prienuose 
Radviliškyje 
Raseiniuose 
Rokiškyj 
Skuode 
Šakiuose 
Šalčininkuos* 
Šilalėj 
Šilutėj 
Širvintuos 
Švenčionyse 
Tauragėj 
Telšiuose 
Trakuose 
Ukmergėj 
Utenoj 
Varėnoj 
Vilkaviškyj 
Zarasuose 

Iš užsienio 
(viso) 405. 

80% 
85% 
92<* 
80% 
84% 
80% 
99* 
70% 
90% 
78% 
76% 
85% 
85% 
83% 

; 20% 
70% 
79% 
80% 
6 9 * 
72% 
85% 
56% 
89% 
78% 
91% 
64% 
82% 

telegramų gauta 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Su liūdesiu ir skausmu prisime
name, kad prieš vienerius metus 
Viešpats pasišaukė pas Save mū
sų mylimą Sesutę. 

A.tA. 
STEFANIJA 

LINKEVIČIŪTĖ 
PAŠKONIENĖ 

Ji mirė 1990m. vasario 21 d. Gyveno Chicagoje. Palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prisimenant mums skaudžią vienerių metų mirties 
sukaktj. šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje vasario 23 d. 10:30 vai. ryto. 

Tą pačią dienų šv. Mišios bus atnašaujamos ir Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Lietuvoje gimtoje 
Vidiškių parapijos bažnyčioje ir Vilniaus katedroje. Taip pat 
šv. Mišios bus aukojamos Romoje, lietuvių Šv. Kazimiero kole
gijoje ir Putnamo seselių vienuolyne, nes velionė buvo to 
vienuolyno rėmėja ir amžina narė. 

Prašome gimines ir draugus pasimelsti už a.a. Stefanijos 
Paškor.ienės sielą. 

Niiiūdę: sesuo Bronė Veselkienė ir brolis Kazys 
Linkus su šeimomis. 

Buvusios Lietuvių Paš t in inkų Są-gos vadovybės 
nariui 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, dukterį DALIĄ MARTIN-
KIENE, sūnus dr. RIMGAUDĄ ir dr. VIDĄ, brolį dr. 
BRONIŲ, anūkus ir ki tus gimines Lietuvoje ir 
Amerikoje nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Lietuvių Paštininkų s-gos valdybos nariai 

,, Lietuva mūsų laukia. 
Mes būsime kartu su tauta!" 

ŠALFAS S-GOS CENTRO \ALDYBA 

SPECIALI KELIONĖ J LIETUVĄ 
Išvykstame iš Nevv Yorko liepos 22 d. Grįžti galima rugpjūčio 6 d. ar

ba 13 d. Kelionė taikoma pasauno lietuvių sportinių varžybų dalyviams. 
Kviečiami ir svečiai — nesporrrtinkai. Visas lėktuvas liepos 22 d. yra 
užsakytas vien lietuviams. Skrvdžio kaina 899 dol. tiems, kurie prisius 
pradinį mokestį iki kovo 15 d. Užsirašiusiems po kovo 15 d. kaina bus 999 
dol. Skrydis yra iš Nevv Yorko į Rvgą be pernakvojūno. Galima paimti vien 
skrydžius arba ir pilną „package": viešbučiai, maistas ir 1.1. Prašykite 
informacinio lankstinuko. 

Skrydis garantuojamas gavus 200 dol. pradinį mokestį. Drauge siųsti 
keliautojo vardą, pavardę, adresą telefoną ir grįžimo datą (rugp. 6 ar 13 d.). 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN NY 11229 
TEL. 718-769-3300 
FAX. 718-769-3302 

A.tA. 
Aviacijos kapitonui 

ANTANUI J. AUDRONIUI 
mirus, žmonai ALDONAI, dukra i ALDONAI, s ū n u i 
VYTENIUI, velionio sesei MONIKAI, brol iui STA
SIUI, jų visų šeimoms bei k i t iems a r t imies i ems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas Avižienis 
M. ir M. Barauskai 
P. ir R. Gasparoniai 
J. ir O. Kazakevičiai 
J. ir K. Rudzevičiai 
J. ir M. Uksai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa los H i l l s 
9236 S. Rober t s Rd . * H i c k o r y H i l l s 

2424 W . 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pa s i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje kovo 1 d., penkta
dieni, 7:30 v.v. J o n a s Dainaus-
k a s skaitys paskaitą ..Mažosios 
Lietuvos likimo keliai ir Lietu
va" . Pranešėjas apsvarstys 
Mažosios Lietuvos istorija, 
gilias šio krašto lietuviškas šak
nis, kurių vokiečiai per šimt 
mečius nesugebėjo išnaikinti. 
Po paskaitos dailininkas Danas 
Lapkus iš Vilniaus pasidalins 
įspūdžiais apie Karaliaučiaus 
sritį. Bus vaišės. 

x P a t i k s l i n i m a s . Laimos 
VanderStoep rašyto laiško vasa
rio 15 d. „Chicago Sun-Times" 
san t rauko je , spausdintoje 
„Drauge" vasario 19 d., įsivėlė 
keletas netikslumų. Laiške 
rašoma apie Sovietų tankų per
s iunt imą iš Rostock uosto 
Vokietijoje į Klaipėdą. San
traukoje turėjo būti rašoma, kad 
kai kurie Rostock gyventojai 
įtaria, jog tie tankai nebus per
siunčiami į Leningradą, kaip 
kad Sovietai teigia, bet bus 
naudojami Lietuvoje. Vokietija 
turėtų prisiminti savo skolą 
Lietuvai, nes su Molotovo-Rib-
bentropo paktu prasidėjo Lietu
vos 50 m. okupacija. Vokietijos 
valdžia turėtų sekti iš savo uos
tų siunčiamų Sovietų tankų ir 
kitų karinių krovinių galutinį 
paskirstymą. 

x K u n . J o h n T a m u l i s , 
Cadilac, Mich., Angelė Bliu-
džius, Los Angeles, Cal. , 
lietuviško žodžio rėmėjai, garbės 
p renumera to r i a i , pratęsė 
p r enumera t ą v iener iems 
metams su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x V. Čekanauskas , Lietuvos 
genera l in i s konsulas , Los 
Angeles, Cal., dr . Adolfas 
Darnusis, Lockport, 111., dr. 
Birutė Paprockienė, Glendale, 
N.Y. Vytautas A. Račkauskas. 
Cicero, 111., Dalia Strasius, Ann 
Arbor, Mich. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Dr. Bened ik tas Ročkus, 
Oak Park, 111., Niola Čerekas, 
Warren. Mich., Anna ir Petras 
Jakutavičiai, Vai d'Or, Qveb. 
Kanda, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Už a.a. Juozą Grabauską 
metinės šv. Mišios bus auko
jamos šeštadienį, vasar io 23 d., 
5 vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Draugus ir pažįs
tamus prašome pasimelsti už 
a.a. Juozą. Šeima. 

(sk) 

x D Ė M E S I O ! Pranešam, 
kad išimties keliu bus galima 
gauti r eg i s t ruo tas iškvietimo 
formas norintiems važiuoti į 
Lietuvą PAS GIMINES per G. 
T. INTERNATIONAL TURIZ
MO PARODĄ, vasario 24 
dieną Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal 
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 Sou th 79th Ave., 
Hickory Hills, 111.60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Vac lovas Momkus yra 
VII Lietuvių Dainų šventės ren
gimo komiteto pirmininkas. 
Dainų Šventėje numatoma apie 
1000 dalyvių iš JAV ir 
Kanados. 

x J a u n i m o centras praneša, 
kad kovo 10 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto mažojoje salėje kviečia
mas met in i s nar ių susi
rinkimas. Nesusimokėję galės 
ten pat susimokėti nario mokes
tį, o kurie dar nėra jo nariai, tai 
kviečiami jais tapti. 

x S l i d i n ė j i m o i š k y l a į 
Alpine Valley. Wisconsine, šį 
sekmadienį, vasario 24 d., 
ruošia Prez. A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa. 
Vykstama savomis priemo
nėmis (tėvų atsakomybe). 
Alpine Valley susi t iksime 
10:00 - 10:30 vai. ryto. Visi 
gimnazistai kviečiami. 

x Vilniaus „Žalgirio" fut
bolo komanda j au Chicagoje 
ir šį sekmadienį, vasario 24 d., 
1:00 vai. p.p. žais draugiškas 
rungtynes =u Chicagos ozofe-
sionaių komanda „Povver". 
Rungtynės ._«kj Sports Club 
salėje. 10850 Laravvay 8d., 
Frankfort. IL. Futbolo mėgėjai 
raginami nuvykti pasižiūrėti 
šių rungtynių. 

x Š.m. ba landžio 28 d. 3 v. 
p .p . L. L. Tauragio kamerinis 
orkestras rengia koncertą „Tai
kos" parapijos bažnyčioje, 4300 
S. California, Chicago. Pro
gramoje: Haydno 90-toji ir 
23-čioji simfonijos ir Povilo 
Mieliulio 2-oji sinfonija. 

(sk) 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys, 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri taip pat atliks ir 
dal į p rogramos . Bi l ie ta i 
gaunami: Gifts In ternat ional , 
sav. Natalija ir Jonas Varneliai, 
2501 W. 71 St., Chicago, I L 
60629, tel . 312-471-1424. 

(sk) 

x Dėmesio chorams , besi
ruošiantiems dalyvauti Dainų 
šventėje: primename, kad me
džiaga šventės leidiniui turi 
redaktorę pasiekti iki kovo mėn. 
1 dienos. Siųst i : D a n u t ė 
Bindokienė, 7155 S. H o m a n 
Ave., Chicago , IL 60629; te l . 
(312) 776-2036. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
VILNIAUS RAŠTINĖS VE
D Ė J A š iand ien a tvyks ta i š 
Lietuvos ir dalyvaus TURIZ
MO P A R O D O J vasario 24 die 
ną, 12-3 vai. p.p. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. Atvy-

kit susipažinti su TURISTI
NĖM PASLAUGOM, kurio
mis galima pasinaudoti viešint 
L IETUVOJ . 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klausy

ki te G r u n d i g radi ja is . 6 
modeliai. Grad inskas , 2512 W. 
47 St., Chicago, IL 60632, te l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutua l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto vadovybė, lektoriai ir 14-tos laidos absolventai diplomų 
Įteikimo vakare, sausio 19 d. vykusiame Jaunim. centre. 

Nuotr J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LIETUVIAI 

GRAŽIAI P A M I N Ė J O 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

LB Cicero apyl. valdyba šie
met surengė gražų Lietuvos 
Nepriklausomybės šven t ė s 
minėjimą vasario 10 d. Šv. An
tano par. bažnyčioje ir parapijos 
salėje. Šiemet dalyvių skaičius 
buvo gerokai didesnis negu 
anksčiau, o taip pat ir surinktos 
aukos buvo rekordinės. 

Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Mišiomis. kurias atnašavo ir 
reikšmingą pamokslą pasakė 
kun. dr. K. Trimakas. Reli
ginėmis mintimis ataustame 
pamoksle kun . T r i m a k a s 

pažymėjo, jog Lietuva yra nusė
t a kryžiais. 

Mišių metų savo skambiais 
balsais pasireiškė sol. Eglė 
R ū k s t e l y t ė - S u n d s t r o m bei 
parapijos choras, kuriam vado
vauja Marius Prapuolenis. Iš 
bažnyčios buvo persikelta į 
p a r a p i j o s s a l ę , k u r vyko 
tolimesnė programa — paskai
t a ir meninė dalis. 

Minėjimo paskait ininkas tei
s in inkas dr. Antanas Bartu
sevičius, dabar studijas gili
nant is Illinois universitete Ur-
banoje. „Lietuvos Tarybos 1918 
m. vasario 16-sios Nepriklau
somybės paskelbimo aktas i r 
1920 m. gegužės 15 d. Stei
giamojo Seimo rezoliucija dėl 

atstatytos Lietuvos demokra
t inės valstybės niekada nebuvo 
nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos Valstybės konstitu
cinis pamatas. 

Savo paskaitoje jis ir daugiau
sia dėmesio teikė šioms isto
r inėms datoms ir jų reikšmei 
sunkioje kovoje į laisvę. Taip 
pat daug dėmesio buvc skirta 
šiandieninės politinės situacijos 
Lietuvoje vertinimui. „Lietuvai, 
jeigu iš tiesų siekia turėti ki
tokią visuomenę ir apskritai 
skirtingą politinę sistemą, teks 
įveikti ne tik politines, eko
nomines ir social ines pro
blemas, bet ir psichologines 
kliūtis". Kalbėtojas daug dėme
sio skyrė M. Gorbačiovo veiklos 

x G e n e v i e v e Z a b o r s k i s , 
San Jose. Cal. , p r a t ę s ė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščiui ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. G. Zaborskį skelbiame gar
bės prenumeratore, o už paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Ona ir J u o z a s Briedžia i , 
West Bloomfield, Mich., „Drau
go" nuoširdūs rėmėjai, garbės 
p renumera to r i a i , p r a t ę s ė 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
auką dienraščiui, 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
su prierašu: „Atnaujindami 
prenumeratą pridedam auką ir 
l inkime, kad . . D r a u g a s " 
nepavargtų ir dar ilgus metus 
mus lankytų". Labai dėkojame 
už viską. 

x Kazimieras Sape tka , Wa 
terbury. Conn., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką, dėkodamas už 
gražų kalendorių, kor te les , 
palinkėdamas visiems sveikų ir 
darbingų metų. Nuoširdus ačiū. 

x P . P e t r ė n a s , Sudbury, 
Ont., Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 40 
dol. auką ir ta proga užsisakė 
naujausių leidinių. Laba i 
dėkojame. 

x Select Wines & L iąuo r s , 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gė r imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 

fsk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PALI
KIMUS. Visą e l e k t r o n i n ę 
a p a r a t ū r ą siunčiame su iš 
anksto apmokėtu mui tu ir ga
lime pristatyti į namus Lietuvo
je Perkami automobi l ia i pi 
giai. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St, Chicago, IL 60629. te l . 
312-I36-7772. 

(sk) 

x RŪKYTOS M Ė S O S GA
MINIAI — aukštos kokybes. 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x A t s i u n t ė po 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Saulius ir Roma Kupriai, River-
side, 111., dr. A. Azelis, Universi-
ty Hts., Ohio, Stasė A. Malėnas, 
Long Beach, Ind., dr. Frank 
Mažeika, Lake Zurich, 111., P . 
Sidas, Berki. Cal., R. Pleinienė, 
H a m i l t o n , K a n a d a , J a m e s 
Peters, Tovvn Park Circle, Mt. 
Home, Ar., E. Dambriūnas, 
Brentvvood, Md., J. Karosas, 
Miami Beach. Fla., V. ir V. 
Rauckis, Farmington Hills , 
Mich., Paulin Konstas, Chicago, 
111. Dėkojame už aukas. 

x P o 10 dol. a t s i u n t ė už ka
lėdines korteles, kalendorių: A. 
A. Kudirka, Rochele Memenąs, 
J. Baužys, Irena Troškūnas, 
Joana Bartulis. A. S. Vaznelis, 
K. Lingertat. S. Leipus, S. 
Maksvytis, S. Bernotas, Ona 
Kaselienė, K. A. Girdvainis, 
Jonas Zygas. Visiems ačiū. 

x Ats iun tė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
dr. Jonas Baly?. Silver Springs, 
Md.. dr. Danguolė Vitkus, Palos 
Hts., 111., dr. Kazys Šidlauskas. 
St. Petersburg Beach, Fla., E. 
Tallat Kelpša. Evergreen Park. 
111., Aleksandras Radž ius , 
Baltimore. Md Niuta ir Gedas 
Kaunai, Redondo Beach, Cal., S. 
Pa lubeckas , Chicago, 111. 
Visiems dėkojame. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų: žurnl. Juozas Šlajus, 
Chicago, 111., Ona Morkūnienė, 
Hartford, Conn., Lucia Tar
vydas, Edina, Mo., Juozas Dlu-
gauskas, Nevv Britain Conn., 
Jonas Čiuberskis, Cleveland, 
Ohio. Visiems tar iame ačiū. 

x P o 10 dol . a t s iun t ė už ka 
ledines korteles, kalendorių: 
Aldona Markelienė, Povilas 
Vaičekauskas, Antanas Budrys, 
Adelė Žemaitis, Laima Vaičiū
nienė, dr. Bronius Nemickas, V. 
Patalauskas, E. J. Juknevičius, 
Stasys Keziutis, P. Didelis, Zina 
Katiliškis, Jonas Paliulis. Labai 
ačiū. 

x Kun. A n t a n a s Ber taš ius , 
Paterson, N.J., „Draugo" ir kitų 
gerų darbų rėmėjas, garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , p ra tęsė 
prenumeratą su 100 dol. auka 
d i e n r a š č i u i ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Pe t e r P r a n i s , Vista, Cal., 
„Draugo" garbės prenumera
tor ius , įvairiomis progomis 
r e m i a didesnėmis aukomis 
lietuvišką spaudą ir veiklą. Pra
tęsdamas prenumeratą trims 
metams, pridėjo 160 dol. auką 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ir didelis ačiū už realią 
paramą savai spaudai. 

iiTMUA^A„N f 

Vienas iš išk;, ngesnių plakatų Lietuvių Jaunimo sąjungos Chicagos 
skyriaus surer.^ose demonstracijose Chicagos miesto centre vasario 16 d. 
Prieky lenkas , \ 0 plakatą: „Wolnosc dla Litwy, Rosjanie do Moskwy-

'Laisvė Lietuv* rusai — į Maskvą) 
Ed. Šulaičio nuotr. 

bei žodžių analizei. 
Meninėje dalyje pasirodė 

Cicero gimusi ir augusi akt. 
Laima Šulaitytė-Day ir dr. 
Meilutė Talijūnaitė-Bartuse-
vičienė, kuri dabar, kaip ir jos 
vyras, dirba mokslinį darbą Illi
nois un - t e , Laima paskaitė 
jautrią įžangą, perdavė prieš 15 
metų toje pačioje salėje jos 
pačios deklamuotą eilėraštį ir 
tris Sibiro tremtinio poeto An
tano Miškinio eilėraščius bei 
maldą iš „Šaltkalvio" dramos. 
Dr. Meilutė Bartusevičienė 
klausytojus supažindino su 
pačiu poetu A. Miškiniu bei jo 
kūryba ir taip pat perskaitė šio 
vieno iš didžiausių Lietuvos kū
rėjų kūrinių. 

Šį pasisekusį minėjimą ati
darė LB Cicero apyl. pirmi
ninkas R. Rimkus, o visą pro
gramą vykusiai vedė Aldona 
Zailskaitė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Rutkauskas. Jautrų 
sveikinimą pasakė naujasis pa
rapijos administratorius kun. 
M. Brophy. Parapijos choras 
kartu su susirinkusiais sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus. 

Po paskaitos per įvykusią per
trauką buvo renkamos aukos 
Lietuvos pagalbai, kurių su
rinkta apie 3,500 dol., o taip pat 
pas iva i š in ta LB Cicero 
apylinkės valdybos moterų bei 
jų t a lk in ink ių suruoštomis 
vaišėmis. 

Nors pats minėjimas, ypač 
paskaita, užtruko ilgokai, bet 
nebuvo nuobodus, nes buvo 
gvildenamos aktualijos. Daly
viai išs iskirs tė su pakil ia 
nuotaika. 

(eš.) 

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS 

Pranešame, kad Lietuvių fon
do paramai gauti prašymai turi 
būti įteikti L. fondo būstinėje ar 
išsiųsti paštu (pašto spaudas): 
bendrai paramai — iki 1991 
kovo 15 d., stipendijoms — iki 
balandžio 15 d. Vėliau gauti 
prašymai nebus svarstomi. 

Prašymų formos ir smulkesnė 
informacija gaunama Lietuvių 
fondo būstinėje: 3001 West 59th 
Street, Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-3900. 

Organizacijos prašymų formo
se įrašo Fed. ID numerį, o 
asmenys savo turimą Sočiai 
Security numerį. Tas taikoma ir 
studentams. 

SESELĖ ONA MIKAILAITE 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE 

Vasario 13 d., Pelenų dienos 
popietėje, Vyresniųjų lietuvių 
centre susirinko 20 asmenų 
sutikti seselės ir išgirsti apie 
Gavėnios prasmę. Programos 
vedėja Elena Sirutienė pristatė 
seseles Oną Mikailaitę ir Mar
gar i tą Ba re ika i t ę , kur ios 
gyvena netoli, Lietuvių centre, 
Lemonte, ir padeda lituanis
tinėje mokykloje bei kituose 
reikaluose. 

Ses. Ona Mikailaitė, „Eglu
tės" redaktorė, labai sklandžiai 
pateikė naudingų minčių apie 
Gavėnią, atgailos metą. Ji 
iškėlė gyvas mūsų tautos tra
dicijas, sutinkant Gavėnią. Bū
tent, seniau per septynias savai
tes buvo pasninkaujama 2 kart 
savaitėje, susilaikoma nuo 
šokių, dainų ir kitų linksmų 
pramogų. Daugelyje vietų 
žmonės rinkdavosi ir giedodavo 
K a l n u s , kalbėdavo i lgas 
maldas, Karunką ir kt. 

Jos patarimu irgi turėtume 
prisilaikyti tų gražių papročių 
ir kreipti daugiau dėmesio į 
maldas. „Dabar žmonės taip 
mažai meldžiasi" — apgailes
tavo seselė ir ragino visus dau
giau melstis, neužmirštant ir 
kovojančios už savo laisvę 
Tėvynės Lietuvos. Visų maldos 
tikrai daug prisidės prie tos 
kovos, kurią mes visi tikimės 
laimėti su Dievo pagalba. 

Po jos dar trumpai kalbėjo ir 
seselė Margar i t a , paaiš

kindama, kaip jos atsirado 
Lemonte, būtent, kviečiant Tė
vams jėzuitams padėti sielova
dos ir kituose reikaluose. 

Buvo i ške l ta ir ke le tas 
klausimų: vienas dėl pasninko 
Ses. Margarita paaiškino, kad 
sulaukus 59 metų amžiaus yra 
dispensas, ir galima valgyti 
daugiau negu 3 kart per dieną 
ir nebūtina laikytis pasninko. 
Po to visi buvo pavaišinti 
kavute ir pyragais ir dar 
gerokai padiskutavę pamažu 
išsiskirstė. 

Tenka dar pažymėti, kad kaip 
t ik prieš tą susikaupimo 
valandą į Vyresniųjų centrą 
atsilankė iš televizijos 2-jo 
kanalo svečias, žinių pranešėjas 
Jacobson, ir gausiai susirinkusi 
minia jį pasveikino garsiais plo
jimais. Jis čia susitiko t ik ką iš 
Lietuvos a tvykusį l ietuvį, 
kalbantį angliškai, ir ilgai su 
juo ir kitais lietuviais kalbėjosi 
daugiaus ia ap ie kruvinąjį 
sausio 13-osios sekmadienį. 

APB 

DRABUŽIŲ V A J U S 
LIETUVOS VAIKAMS 

LB Brighton Parko .apylinkės 
valdyba skelb ia drabužių 
rinkimo vajų sušelpti Lietuvos 
S.O.S. vaikus (iki 18 m.) Šie 
vaikai yra arba našlaičiai, arba 
pamestinukai, arba net pačių 
motinų atiduoti į Vaikų namus. 
Reikalingi gerame stovyje batai 
ir apatiniai bei viršutiniai dra
bužiai. Tiktai jokiu būdu nesiųs-
kime nevalytų rūbų. Renkami 
visokiausios rūšies ramentai 
invalidams: kriukiai, kūjokai, 
vežiojamos kėdės ir kt. 

Norintieji paaukoti aprangos 
invalidams priemonių gali 
skambinti Salomėjai Daulienei 
(312) 847-4855 tarp 8:00 ir 12:00 
v.r. Gyvenantieji Brighton 
Parke tuos daiktus gali pri
statyti (dėžėse) į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salę,atvykdami 
į bažnyčią sekmadienia i s : 
vasario 24 d ir kovo 3 d. 

Persiuntimas visuomet kai
nuoja iki penkių tūkstančių 
dol., todėl reikalinga ir fi
nansinė auka. Čekius rašyti: 
Lithuanian Educational Coun-
cil ir siųsti Reginai Kučienei, 
8626 S. Mozart, Chicago, IL 
60629. 

Ši siunta organizuojama kar
tu su JAV LB Švietimo Taryba. 

KAI SULAIKOMI 
LAIŠKAI I Š LIETUVOS 

Įvairūs asmenys kreipėsi į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos būstinę susi
rūpinę, kodėl nuo gruodžio 
mėnesio iš Lietuvos ir į Lietuvą 
blokuojamas paštas — laiškai ir 
spauda. JAV LB Krašt valdybos 
VVashingtono būstinės vedėja 
Asta Banionytė ištyrė šį reikalą 
ir JAV LB apylinkėms iš
siuntinėta informacija, kaip 
asmenys gali pareikšti savo 
nepasitenkinimą. JAV vyriau
sybė ir Universali pašto unija 
tokiam sovietų elgesiui reikš 
s t ipr ius p ro tes tus , je i 
pateiksime jiems dokumen
taciją. Visi, kurie pašto bloka
dą pergyveno, prašomi užpildyti 
tam tikslui paruoštą formą, ir 
dokumentacija bus perduota 
JAV Valstybės departamentui. 
Formos gaunamos JAV LB 
įstaigose ir iš Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių valdybų. 
Formos grąžinamos JAV Lietu
vių Bendruomenės įstaigai Wa-
shingtone: Lithuanian-Ameri-
can Community, Inc.. Govern
ment Affairs Office. 2060 North 
14th Street, Suite 108, Arling-
ton, Va 22201. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
įe*tad 9 v r iki 1 vai d 
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